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                          SECRETARIA 

 
 ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25/09/2018 

  

 

Aos vinte e cinco 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 

– C.I. nº 20/2018, de autoria do Senhor Rodrigo Gazette de Souza, Diretor 

de Controladoria, encaminhando cópia do balancete relativo ao mês de 

agosto de 2018. O balancete se encontra a disposição na secretaria desta 

casa de Leis. 

 

Apresentação dos projetos  
  

 

Projeto de Lei nº 034/2018 de autoria da Vereadora Lourdes Elerbrock; 

que em súmula: Altera a redação do inciso 1 do Art.4º e a redação do 

Art.8º, da Lei Municipal 1.464/2009. Que autoriza o Poder Executivo a 

promover doações de imóveis de sua propriedade e outros benefícios para 

família de baixa renda e da outras providencias. O Senhor Presidente 

perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, entendendo que sim, 

encaminhou ás comissões para que possam analisar e dar os devidos 

pareceres no tempo em que confere o regimento interno.  

 

Apresentações dos Requerimentos, Pedidos de Informações, Indicações e 

Moções: 

 

Requerimento nº 135/2018 de autoria do Vereador Cláudio Cezar 

Paulino da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providência para Senhora Ana Paula 

Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, requerendo informações a 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 2 de 26 
 

                          SECRETARIA 

 
respeito da pavimentação asfáltica da parte restante da Rua São Lucas no 

Bairro Jardim Tarumã, assim como cópia dos projetos citados no Oficio nº 

418/2017 da GEROB-Gerência de Obras, os procedimentos adotados pelo 

Poder Executivo Municipal, para realização da pavimentação, as respostas 

do Governo Estadual e Federal e a previsão do início da obra.  O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador autor 

cumprimentando a todos e falando que faz esse requerimento para 

Prefeitura, para Gerência de Obras, porque essa rua realmente é uma rua 

que está merecendo uma atenção a muito tempo, já fiz isso no passado, foi 

feito esse pedido no passado e até hoje nada aconteceu nessa rua. Então 

estive lá esses dias e nessa época de chuva é intransitável, então eu peço 

que a Gerência de Obras de uma atenção especial, que faça uma visita lá, 

que vai lá ver a situação que se encontra essa rua. Entro com esse pedido ai 

e espero a atenção da Gerência de Obras e do Prefeito Municipal. O Senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovado.  

 

Requerimento nº 136/2018 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para o Senhor Wellyton de Matos Santussi, 

Gerente de Saúde, requerendo informações sobre a frota de veículos que se 

encontram parados, com problemas mecânicos, assim como, a quantidade 

de veículos utilizados pela Gerência de Saúde, dos veículos utilizados em 

ocorrências emergenciais e se todos eles encontram-se em atividades , é 

realizada a manutenção dos mesmos e de quanto tempo é feita essa 

manutenção, qual é a previsão  do concerto dos veículos parados para que 

os mesmos possa estar atendendo a população. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra o vereador autor cumprimentou a 

todos e falando que esse requerimento é justamente para dar uma resposta 

para aqueles que necessitam desse veículo, mesmo fazendo aqui o 

requerimento, mas nós já fomos até o Prefeito, conversamos com o 

prefeito, conversamos com os responsáveis da frota, a verdade é que esses 

veículos, tem muitos deles que não compensam o concerto, fica muito mais 

caro do que adquirir um outro veículo, há também na previsão da prefeitura 

a compra de algumas vans que irão substituir alguns carros, por exemplo, 

um carro carrega quatro pessoas e uma van transporta 16,17 pessoas, o 

custo da diária de motorista, o custo de pneus, de combustível vai ser muito 

menos do que hoje, manda arrumar esses carros e coloca eles para rodar, 

mas eu quero oficialmente a resposta do Prefeito, do senhor Wellyton, para 

que a gente possa prestar até um melhor esclarecimento para nossa 

sociedade. Um aparte da vereadora Rosangela comentando que 
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infelizmente é muito triste falar dessa nossa deficiência, dessa grande falha, 

nós tivemos um caso pontual no final de semana, onde a pessoa pediu até 

pelo amor de Deus que ela precisava muito ir até uma outra cidade, bem 

distante de Naviraí, porque ela depende de um transplante e saiu essa 

consulta e outra consulta dessa só daqui 4 ou 6 meses, ela foi avisada em 

cima da hora que não teria passagem aérea, acho que até por questão de 

política que não conseguiu passagem e iria através do SUS, ela também 

procurou vários vereadores e nós ficamos impossibilitados de fazer alguma 

coisa, e ai a população nos cobra e muito e dói essa cobrança do povo, 

porque eles tem razão, nós precisamos nos colocar no lugar dessas pessoas, 

que estão necessitando desse tratamento, precisamos nos colocar no lugar 

dessas pessoas doentes, que só tem a nós, que só tem o município para se 

salvar e infelizmente quando precisa de nós não conseguimos atender, ai 

não adianta ter bons vereadores, porque todos vão pagar, não adianta ter 

bons gerentes, porque todos vão pagar por causa de um carro quebrado, o 

que nós precisamos e nos colocar no lugar daquele cidadão que depende 

daquele carro, que depende da nossa sensibilidade, do trabalho do político, 

porque ela depende de um rim, ela depende de um transplante, por aqui já 

não tem e quando se tem não tem condições de levar, infelizmente é triste 

isso, me deixa muito chateada, porque eu pensei que ser vereadora era ser 

resolutiva, pensei que ser política era melhorar a qualidade de vida das 

pessoas, eu pensei que nós teríamos condição de fazer algo mais além do 

que ser um cidadão comum, cuidar dos nossos filhos e das nossas famílias, 

mais infelizmente nós somos impossibilitados e ai você vê as pessoas 

reclamar e a gente se senti inútil sem condições de ajudar. O vereador 

Josias disse, que faz suas palavras as palavras da vereadora, esse nosso 

pedido é uma resposta que queremos para nossa sociedade, principalmente 

aquelas pessoas que tanto necessitam desses veículos para serem 

transportadas, eu acredito que há uma emenda do Senador Moka e parece 

que tem uma outra emenda de um outro senador também, para compra 

dessas van, então isso vai ser importante para estar ajudando nesse 

transporte, a vereadora está pedindo para assinar junto, permito sim é um 

prazer e se todos quiserem assinar o vereador Josias está à disposição, mais 

o importante é que essa resposta seja satisfatória do Prefeito para que a 

gente possa informar o cidadão, tranquiliza-los, porque é duro depender de 

um veículo para ir em outro município fazer um tratamento de saúde e o 

veículo estar quebrado, já pegamos a frota destruída no início todo mundo 

sabe disso, não é nenhum segredo mas não podemos deixar que isso 

aconteça e eu creio que não vai acontecer, a responsabilidade do Prefeito 

com essa Casa de Leis e com a população é séria. O vereador Junior 
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solicitou um aparte e disse que acompanhou também o caso mencionado 

pela vereadora Rosangela e nós viemos cobrando isso já algum tempo, um 

dos poucos setores da prefeitura que funcionava a pleno vapor era o de 

transporte de paciente, aqueles que não tem a especialidade no município 

ou que eventualmente tem a especialidade no município a prefeitura não 

tenha contratado a ação do profissional, enfim não disponibiliza para as 

pessoas ai acaba tendo que levar para fora da cidade e hoje, até ia antecipar 

vereador Josias, hoje tem 7 veículos quebrados de um total de 12 carros, 

então a maioria dos veículos estão parados por falta de manutenção, aquilo 

que seria obrigação do município e o mesmo não tem cumprido, 

infelizmente nós estamos chegando numa situação caótica, um dos poucos 

serviços que funcionava muito bem, por conta da dedicação. Eu quero fazer 

uma menção aos motoristas da saúde, nós sabemos o tamanho da dedicação 

dessas pessoas que largão as suas famílias, deixam as suas famílias para 

poder prestar esse serviço importantíssimo para nossa comunidade, hoje 

não tem a condição nem isso de fazer por conta da falta de veículos, são 7 

veículos parados, a última informação que tive do final de semana 

inclusive, vereador Josias, primeiramente parabenizar a sua preocupação, 

mas é lamentável todas as resposta absolutamente todas que nos foram 

dadas, seja através dos requerimentos, seja através das sabatinas que 

fizemos aqui, principalmente com os gestores da saúde, todos os prazos que 

nos foram falados para resolver os problemas foram descumpridos, nenhum 

seja os mais curtos, os mais longos nenhum deles foram cumpridos, 

infelizmente eu não consegui identificar onde é que está o cerne do 

problema, nós temos problemas sérios dentro dessa administração que não 

consegue executar os serviços, não consegue fazer manutenção dos 

veículos, por exempli, e prejudica nesse caso especifico, um serviço que é 

essencial para nossa população, quando a gente fala de saúde, a gente fala 

de urgência, a gente fala de vidas, isso precisa ser olhado com certeza com 

muito mais zelo, está faltando zelo da administração de olhar e enxergar as 

pessoas e a dificuldade que cada uma tem. O vereador Fi da Paiol solicitou 

um aparte e disse que ele também já cobrou nessa Casa de Leis, a garagem 

não está funcionando, ali dentro a parte da oficina, eu acho que tem que ser 

revista, já cobramos isso em outra ocasião, não estou aqui falando dos 

mecânicos e nem das pessoas que trabalham lá, mas de quem compra peça, 

de quem licita essas peças, não chega e a reclamação que a gente tem toda 

vez que vai lá é as pessoas falando, olha isso aqui está parado a dois meses, 

porque falta uma bomba, isso aqui porque não chega a peça. Então essa 

parte de compras da garagem, eu acho não eu tenho certeza que se o 

prefeito não se atentar, ele mesmo pegar e ir na garagem ver e senta com os 
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funcionários que lá trabalha, ouvir deles o que tem que ser mudado lá 

dentro, o que pode ser feito para melhorara vida dessas pessoas, está difícil 

tocar, porque a gente vem batendo nisso a dois anos, vereador Josias, a dois 

anos cobrando, cobrando o prefeito precisa ir logo nas gerencias, nas 

repartições, núcleos da prefeitura, ouvi os funcionários e falar com eles, 

porque o que está faltando é a presença do prefeito nos órgãos públicos e 

conversar com os servidores desses órgãos. O vereador Junior agradeceu e 

disse, eu concordo plenamente com vossa excelência, mas não tenho essa 

esperança que vossa excelência tem, vossa excelência está muito mais 

otimista que eu. A vereadora Cris Gradella solicitou um aparte e disse que 

não poderia deixar de contribuir, eu venho sempre falando não adianta a 

gente investir em veículos para levar os pacientes para fora, ai cada vez 

menos a gente ter os serviços de excelência em saúde aqui em Naviraí, 

então hoje não temos um serviço bom de saúde prestado nas 

especialidades, por falta de algumas especialidades porque foi cortado, diz 

que por contenção de despesa e ainda não temos o veículo para mandar os 

pacientes para fora, ficamos em uma situação muito ruim, além de não ter o 

serviço aqui, ainda não temos como encaminhar os pacientes para fora. 

Então a gente vem falando mais a gente não está nem sendo ouvido, a gente 

vem falando dês do ano passado, desde janeiro do ano passado, dizendo da 

importância de Naviraí ser cede de microrregião de saúde, as coisas da 

saúde precisam ser resolvidas aqui, tudo que é de capacidade do município 

precisa ser feito aqui para desafogar Dourados, para desafogar Campo 

Grande, Dourados tem 33 municípios que depende dele na saúde, Naviraí 

tem 7 municípios que depende de Naviraí, mas não está atendendo nem os 

de Naviraí, não está dando conta de atender nem isso, e o pior a desculpa 

que nos foi dada que é por economia, não está sendo feito economia 

nenhuma e ai pasmem os senhores, uma das especialidades que saiu do 

hospital que foi cardiologia. O que está se gastando hoje com exames 

laboratoriais de marcadores cardíacos que são exames que usa na parte 

cardíaca do pronto socorro é muito maior do que se pagava para o 

cardiologista, hoje os exames estão acabando no pronto socorro e não tem o 

cardiologista, quando tinha o cardiologista ele tinha mais critério em pedir 

esses exames, não se usava tanto, hoje o que está se gastando com os 

exames é maior do que se gastava com ele, o que se gasta hoje para 

transferir paciente para Dourados que chega na porta do Hospital da Vida e 

retorna para Naviraí porque não tem indicação de ir é enorme, mas isso eles 

não estão computando. O gasto está sendo maior que a economia que 

acham que estão fazendo, então é um amadorismo, uma atuação que está 

muito difícil de sustentar. O Vereado Josias pergunta se a culpa é do 
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Prefeito ou do Secretário de Saúde vereadora Cris. A vereadora Cris disse, 

eu não quero atribuir culpa ao Prefeito, vereador Josias, porque ele tem 

Gerente de Saúde para isso mas não dá para isenta-lo de toda 

responsabilidade porque a gente vem falando inclusive para ele e nenhuma 

atitude foi tomada porque eu tentei falar com o Gerente de Saúde e com o 

Prefeito, nenhuma atitude foi tomada, então assim, não dá para o Prefeito 

dizer que ele não sabe o que está acontecendo, ele sabe. A Vereadora 

agradeceu o aparte. O vereador Junior agradeceu o aparte de todos, 

retomando concordo com o vereador Fi, nessa atuação por parte do 

prefeito, precisa ver o problema, é que se quer escuta os vereadores, que 

são mandatários, eleitos pelo povo para poder fazer esse meio de campo, 

duvido muito que irá ouvir os servidores públicos, como já não tem ouvido, 

eu me arrisco a responder a responsabilidade, não sei se culpa, porque 

culpa é uma outra palavra que está no ordenado jurídico né Doutor Klein, 

remete a uma outra situação, mas a responsabilidade pela gestão em saúde 

no município, principalmente pelos problemas e eventuais soluções é do 

gestor da saúde e do prefeito que o nomeou, sem dúvida nenhuma, a 

caneta, o ato de nomeação  dos gestores de saúde é do Prefeito, ele faz as 

nomeações, então ele tem responsabilidade sobre seus nomeados, não tenha 

dúvida disso, ele foi eleito assim como nós fomos, nós temos 

responsabilidade sobre nossos mandatos independente de quem toma 

atitude aqui, os assessores de gabinete, por exemplo, se tomarem uma 

atitude nós temos responsabilidades sobre eles, eles estão subordinados a 

nós, assim como os cargos, os inúmeros cargos comissionados da prefeitura 

são de inteira responsabilidade do Prefeito não tenham dúvida disso, ele é 

que faz as nomeações e o que nós estamos vendo infelizmente é uma 

precarização  da saúde, da gestão da saúde no nosso município, esse item 

levantado a respeito do transporte é apenas um dos itens, nós estamos à 

beira de um colapso, me parece.., a gente não gosta de ficar alarmando 

ninguém fazendo discurso para pode ínsita uma situação ruim, mais a 

impressão que dá é que nós estamos agora ainda pior do que estávamos a 6 

meses atrás e com uma tendência de piora para os próximos 6 meses, então 

isso nos deixa extremamente preocupados. A vereadora Lourdes solicitou 

um aparte e disse que é difícil a gente analisar a prefeitura municipal, que a 

gente confiou tanto, demos nossa cara a tapa nessa última eleição, eu pelo 

menos imaginava que o Prefeito fosse uma pessoa inteligente e o que estou 

vendo é uma total incompetência, começo pela licitação, peças, por não sei 

lá oque. Já que foi montada uma oficina dentro da garagem que seria para 

se conserta os carros, mas nem isso funciona, a culpa não é dos servidores 

que estão lá na garagem, a culpa é do Prefeito, porque licitação nós estamos 
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cansados de falar, desde que entramos estamos falando, essa história de 

licitação é uma vergonha uma coisa dessas é impossível, eu não sei como o 

Prefeito consegue sair na rua e saber que nem a licitação funciona nesse 

município, como é que pode uma coisa dessa, doentes que precisa ir para 

fora, tira médicos do seu lugar de trabalho, da sua especialidade, está 

diminuindo valores para que e para quem, está faltando dinheiro, a Lei de 

Responsabilidade está batendo em cima, tira aqueles que estão sobrando e 

coloca para aqueles que precisam, eu acho que nosso Prefeito precisa 

acordar, precisa entra nos ambientes, nos hospitais, escolas, em tudo para 

ele vê o que se faz, afinal lugar de Prefeito não é dentro de gabinete, é na 

cidade vendo o que está precisando em cada setor, o Prefeito tem que estar 

toda semana verificando o que está certo, o que está errado, o que funciona 

e o que não funciona, afinal nós temos que saber o que acontece dentro da 

nossa casa, eu gostaria que o Prefeito acorda-se, saísse daquele gabinete e 

procura-se atender a população e principalmente a nós que estamos aqui 

brigando pela população, que precisa de socorro. O vereador Junior 

agradeceu o aparte da vereadora Lourdes, concluo minha fala dizendo da 

nossa preocupação, nós queremos contribuir para essa melhora, me arrisco 

a dizer que nós estamos vivendo em relação a saúde do município o pior 

momento dos últimos anos, dos últimos 10 anos, me arrisco a dizer que 

nunca chegamos a uma situação tão calamitosa como essa, nós estamos a 

quase 2 anos sem cirurgias eletivas, falta medicamentos na farmácia a 

atenção básica está deixada de lado, nós temos a maior parte dos veículos 

da saúde parados, então a gente não está conseguindo enxergar o servidor 

desvalorizado, a agente não está conseguindo enxergar um horizonte, 

estamos cobrando, estamos sugerindo o tempo todo mais infelizmente a 

situação está cada vez pior, vamos aguardar a resposta vereador Josias, 

mais lamentamos muito a situação que Naviraí  vive hoje e essa dificuldade 

que nós temos tido de ter minimamente o acesso a ser ouvido, não estamos 

aqui cobrando nada para nós mesmo, todos os vereadores aqui dessa casa 

tem cobrado, sugerido constantemente as melhorias que nós necessitamos 

devolver para população que paga seus impostos. O Senhor presidente 

colocou em votação, sendo aprovado.  

 

Requerimento nº 139/2018 de autoria da Comissão de Educação, 

Saúde e Assistência Social; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Wellyton de Matos Santussi, Gerente de Saúde, requerendo que sejam 

tomadas devidas providências quanto a limpeza do pátio e no entorno do 

Hospital Municipal e também a imediata dedetização de toda área. O 
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Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra a vereadora Cris 

Gradella, falando que mais uma vez a gente vem aqui reforça que o cargo 

de Diretor do Hospital Municipal ele não pode ser vago, não dá para pessoa 

assumir a gerencia de saúde que é extremamente complexa, como a parte 

de financiamento, como a parte de atenção básica e especialidades e 

responder pela direção do hospital municipal, não tem como, fica 

incompatível e o hospital está abandonado, passar pelo hospital é ter os 

olhos lá dentro, não é só ver é viver os problemas do dia a dia do hospital, a 

licitação eles esperarão vencer a licitação de dedetização, que tinha 

licitação vigente em junho, está vencido esse prazo agora vai ter que fazer 

nova licitação que tem todo um tramite, até que isso aconteça o hospital 

está sem dedetização, hospital não é a casa da gente que a validade é maior 

e que pode esperar um pouco mais, não é, o hospital é uma coisa muito 

séria com risco de infecção, não pode, tem que se cumprir os prazos 

estabelecidos pela vigilância sanitária e dentro do laudo. Essa licitação 

venceu 3 de junho desse ano e ainda não feita essa dedetização, então isso 

me preocupa bastante, junto com isso a gente vê um mato enorme dentro 

do pátio do hospital, não é fora é dentro do pátio ali na ala de internação, na 

parte da janela existe um solário para os pacientes, que eles podem ficar ali, 

o mato está enorme isso não pode acontecer e isso não foi essa chuva que 

deu no final de semana, faz meses que não chovia, então não é essa chuva 

do final de semana que esse mato cresceu é muito tempo sem manutenção. 

Então eu volto a insistir, não dá para o hospital ficar sem direção, não dá, o 

hospital está largado, hospital não é só pronto socorro, não é só ter 2 

médicos no pronto socorro atendendo a população na urgência e 

emergência, vai muito além disso e o secretário de saúde sabe disso, tanto 

que quando ele era diretor do hospital o cargo era importante ai precisava 

ter alguém lá todos os dias, hoje que o mesmo é gestor de saúde não precisa 

ter ninguém, pode economizar esse cargo. Então é umas economias que 

quem perde é só a população. O vereador Junior solicitou um aparte 

dizendo que isso é mais um requerimento da saúde que só vem reforça 

aquilo que a gente estava dizendo sobre a importância de ter uma gestão 

eficiente, uma gestão capacitada, com medidas planejadas, programadas, 

sistematizadas para de fato fazer a economia que se precisa, mais no 

sentido de realoca os investimentos, dinheiro público ele não foi feito para 

economizar e acumular em uma conta, ele é feito para ser bem utilizado, 

com eficiência, devolvendo para as pessoas em serviço público de 

qualidade, para isso que serve o recurso público, isso nós não estamos 

vendo, para não dizer economia burra é uma economia equivocada, porque, 

você simplesmente tiram nós sabemos que existem inúmeros cargos 
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comissionados desnecessários, a agente está falando de organograma faz 

quase 2 anos e ninguém toca no assunto, é como se fosse uma invenção da 

cabeça dos vereadores. Pelo amor de Deus nós estamos li dando com vidas, 

o hospital municipal precisa estar em uma condição impecável e mesmo 

assim ainda há o risco de infecção, imagina na situação que está, precisa 

tomar providênci dizendo que gostaria de parabenizar a equipe, parabenizar 

a Cris Gradella, o Junior e a Dona Lourdes pelo empenho, pela seriedade, 

com todo esse levantamento, mostra a clareza dessa Casa de Leis que quer 

sempre o melhor para população, evidente que nós não executamos, para 

executar é a gestão municipal, essa é a função dela, executar, agora o que 

me preocupa vereadora Cris, se a licitação venceu para poder dedetizar 

daqui uns dia, por exemplo, cai a qualidade da limpeza, a qualidade do 

atendimento e as coisa tende a piorar, então o Prefeito tem que nomear um 

diretor clinico para aquele hospital, para que as coisas comece a caminhar, 

porque as reclamações infelizmente são constantes, eu tenho certeza que 

procuram a vereadora Rosangela, o vereador Klein, porque as pessoas nos 

procuram reclamando disso, daquilo. Hoje mesmo um cidadão me procurou 

reclamando da saúde, um senhor de 71 anos, veio a pé da casa dele com 

dificuldade para fazer a reclamação e o que nós quando cobramos a gestão, 

nós não estamos aqui puxando a orelha não, nós queremos que as coisas 

aconteçam, para que a população possa ser bem servida, por isso que estou 

parabenizando essa equipe, pelo levantamento sério e justo. Cris, Dona 

Lourdes e Junior, isso foi de suma importância essa clareza que nós 

estamos prestando para nossa população. A vereadora Lourdes solicitou um 

aparte e disse que aquilo que falta competência, não quer dizer que nosso 

Gerente de Saúde não tenha competência, mas ele está exagerando na 

capacidade de trabalho dele, então ele tem que ter a competência de 

perceber que ele não é um ser uníssono, precisa de mais alguém lá na santa 

casa, ele está sobrecarregado e ele precisa de alguém competente lá dentro 

da santa casa, não é possível que continue da forma como está, O Senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovado.  

 

Requerimento nº 140/2018 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 e o Senhor Wellyton de Matos 

Santussi, Gerente de Saúde, requerendo informações atualizadas sobre o 

projeto do Centro de Hemodiálise de Naviraí e sua implantação. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador auto, disse que 

na verdade é mais um tema relacionado a saúde especificamente ao Centro 
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de Hemodiálise, que já está muitos anos tramitando em todos 

departamentos, secretaria, tanto Governo do Estado quanto Prefeitura, nós 

fizemos esses questionamento a 1 ano e pouco atrás como está relatado 

aqui e nós queremos as informações atualizadas, simples assim. Vou entrar 

no mérito porque a situação que está a nossa saúde já é de conhecimento 

público, aliás é pauta de cobrança que nós recebemos todos os dias. Então 

isso aqui é mais uma informação para a gente pode ter em mãos e relatar 

para as pessoas que nos procura. O Senhor Presidente colocou em votação, 

sendo aprovado.  

 

Indicação nº 086/2018 de autoria do Vereador Cláudio Cezar Paulino 

da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José 

Izauri de Macedo, com providências para Senhora Ana Paula Krambeck 

Silva Rocha, Gerente de Obras, indicando que seja viabilizados com a 

máxima urgência a pavimentação asfáltica e a drenagem pluvial nas ruas 

Maria de Souza da Conceição, localizada no bairro Jardim Progresso e na 

rua Manoel Francisco da Paz, localizado no Conjunto Habitacional Odércio 

de Matos. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador autor falando que é mais uma indicação de rua em Naviraí, essa 

rua Manoel Francisco da Paz, é a última rua do Odércio de Matos, essa rua 

já foi toda ela compactada, já foi feita terraplanagem dela a uns 6 meses, a 

chuva veio e levou tudo embora, e mais uma vez estou pedindo que de uma 

atenção para essa rua, porque já foi feito o serviço lá, começa um serviço e 

não termina, se já tivesse jogado o asfalto em cima não teria acontecido 

isso. A gente não pode mais aceitar que o dinheiro público seja usado dessa 

forma, eu vejo agora propagandas até na televisão pessoas usando o vila 

alta, aquela erosão, aquela cratera toda para falar que foi serviço bem feito, 

aquilo ali nos alertamos quando 50 caminhões de terra tampava aquele 

buraco, ai gatou 6 ou 7 milhões lá para tapar e agora é matéria de política 

ainda. A gente não pode mais aceita isso, é dinheiro nosso, é dinheiro 

público, o serviço ele tem que ser começado e finalizado, agora essa rua é o 

mesmo caso, já foi feita a equipe da prefeitura ficou lá por mais de uma 

semana, fazendo todo trabalho, não jogou a lama asfáltica em cima e a 

chuva veio e levou tudo embora, então temos aqui que cobrar das nossas 

autoridades, isso é dinheiro nosso, não podemos deixar esse dinheiro ir para 

o ralo dessa maneira. Começou uma obra termina, nós temos ai o exemplo 

da creche inacabada do Governo Federal, temos que começar a brigar por 

isso que nós vamos ter uma vida muito melhor daqui para frente. O Senhor 

Presidente solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da mesa. 
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Moção de Congratulação nº 015/2018 de autoria do Vereador Josias 

de Carvalho e outros Edis; expediente endereçado ao Pastor Senhor Jovair 

Pereira, Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério 

do Belém, apresentando nossas congratulações ao Pastor Jovair Pereira, em 

reconhecimento aos relevantes e honrosos serviços prestados em prol do 

moradores do Conjunto Habitacional Nelson Trad, por meio do Programa 

Instituto Socioeducativo Belém Amor em Ação. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra o vereador autor agradecendo a 

presença do Doutor Gradella, eu sempre tenho dito aqui a questão e a 

importância da igreja na face da terra, se não fosse a igreja, o governo já 

está em maus lençóis, estaria pior ainda, porque eu sempre digo além de 

levar o pão espiritual que é valoroso, que ajuda consolidar a espiritualidade, 

mais ela leva esse pão físico, eu assisti um vídeo da igreja, eu não participei 

ainda, mais eu assisti um vídeo em que eles estavam oferecendo a igreja, 

oferecendo as pessoas dos bairros, aos nossos cidadãos o alimento físico e 

também ajudando na questão da saúde levando também roupas, sapatos. 

Vocês veem que trabalho importante, quando o estado não cumpri a parte 

dele as igrejas fazem, quando o estado não olha para o cidadão a igreja 

olha, infelizmente as igrejas não tem um reconhecimento do estado, aliás 

fazem muitas leis que inclusive muitas delas estão engavetadas, para 

perseguirem a igreja, para destruir a igreja e consequentemente destruir a 

família, mas está aqui o papel fundamental da igreja que além de estar 

orando por essa nação, para que conscientiza as pessoas de escolherem 

lideranças que tem responsabilidade, que não são corruptas. As igrejas 

oram para que tenhamos lideres, que tenham compromisso com as famílias, 

com o povo e esse é o momento do cidadão não troca o voto por um litro de 

gasolina, por uma cesta básica, por um vidro de remédio, se não o povo vai 

continuar sempre sendo manipulado como massa de manobra, e a igreja 

conscientiza, politiza também, isso é fato e aqui está o trabalho da igreja 

prestando a os nossos munícipes aqui em Naviraí e essa moção convidei os 

nobres Edis  que assinarão comigo, mas os demais que quiserem assinar 

está aberto também para assinar, essa moção de grande relevância. O Pastor 

Joavir que pouco tempo chegou mas está fazendo um estardalhaço, quero 

parabenizar o Pastor Jeová que é um dos líderes, o Pastor Ismael vice-

presidente da Igreja Assembleia de Deus- Ministério Belém, isso é uma 

igreja que está fazendo esse trabalho, mas eu acredito que quase 100%, se 

não for 100% das igrejas faz um trabalho de relevância, de suma 

importância para o nosso município. O vereador Junior solicitou  um aparte 

falou que também não podia deixar de manifestar também acho mais do 

que justo a homenagem a congratulação  e mais que isso as palavras do 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 12 de 26 
 

                          SECRETARIA 

 
vereador Josias, elas refletem um pouco daquilo que nós pensamos também 

em relação ao papel fundamental da atuação das igrejas dentro do 

município, do estado e do nosso país, nós temos visto uma serie de esforços 

e iniciativas no sentido de resgatar a cidadania das pessoas, no sentido de 

restaurar lares e nós sabemos a importância fundamental que isso tem, que 

muitas vezes não é medidas em números, não dá para medir em números o 

benefício até porque o benefício que as igrejas, o reino de Deus aqui na 

terra tem feito nas famílias e nos damos total apoio. Lançamos um alerta 

para que o Poder Público principalmente o Poder Público Municipal 

enxergue essa realidade, também para que quando nos expressamos aqui o 

nosso reconhecimento ao trabalho que é feito pelas igrejas, pelos projetos 

que são desenvolvidos  pelas igrejas, tenha também o reconhecimento de 

fato e de direito do Poder Público, para quando estas necessitarem de 

acesso a algum serviço, alguma viabilidade do Poder Público, não tenham o 

desprazer de ouvir que o estado é laico, porque é isso que nós temos visto. 

E ai é muito bonito o trabalho da igreja mas quando precisa da atuação do 

Poder Público no sentido de fortalecer e de potencializar esse trabalho as 

desculpas são inúmeras e acaba que não acontece nada, não tem iniciativa 

nenhuma do Executivo Municipal isso que nós queremos ver, essa 

mudança os bons projeto, as iniciativas produtivas, elas necessitam ser 

apoiadas pelo Poder Público. O vereador Josias solicitou um aparte falando 

que vereador Junior tocou num ponto fundamental é que os governantes 

não entenderão ainda que esse fazem um trabalho além de cultural, social 

não é questão de levar o nome da igreja, mas eles também são munícipes, 

cidadãos que contribuem com seus impostos e devem ser atendidos quando 

necessitarem ser atendidos, quando necessitarem e não ouvir com desprazer 

o país é laico. O vereador Junior retoma dizendo que é exatamente o que 

nós pensamos, enxergar as pessoas que compõem as igrejas, as iniciativas 

que estão sendo realizadas o resgate  da cidadania, o resgate da dignidade 

das pessoas que muitas vezes estão jogadas no consumo de álcool, das 

drogas ai vem uma iniciativa como essa e resta a cidadania dessas pessoas e 

o Poder Público precisa ter essa sensibilidade de enxergar as placas das 

igrejas, enxergar que ali tem cidadãos contribuintes, que estão dando 

parcela da sua dedicação, do seu esforço, da sua vida em dedicação a outras 

pessoas, aliviando de sobremaneira a carga que o Poder Executivo tem 

obrigação de carregar, então precisamos valorizar as iniciativas das igrejas 

aqui no nosso município. O senhor Presidente colocou em votação, sendo 

aprovada.  

 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 13 de 26 
 

                          SECRETARIA 

 

Moção de Congratulação nº 016/2018 de autoria da Vereadora 

Maria Cristina Tezolini Gradella; expediente endereçado a Senhora Katia 

Akemi da Rocha Ujihara Salem, Gerente de Saúde de Núcleo da 

Assistência Odontológica e Coordenadora de Saúde Bucal, estendendo a 

todos os profissionais na área da odontologia da prefeitura, apresentando 

nossas congratulações pelo 1º lugar do Prêmio Nacional do Conselho 

Federal de Odontologia de Saúde Bucal, na categoria municípios com até 

50 mil habitantes, o prêmio condecora municípios brasileiros  que se 

destacam na implantação e efetivação de políticas públicas de saúde bucal. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra a vereadora 

autora falando que com essa moção, quero parabenizar todos os 

profissionais da odontologia de Naviraí que a muitos anos vem fazendo um 

trabalho brilhante na odontologia aqui na cidade, apesar de todas as 

dificuldades do município, da prefeitura e principalmente da Gerência de 

Saúde, a Katia realmente tem um comprometimento impar como 

profissional de saúde bucal, uma dedicação realmente exemplar no seu 

trabalho. Esse prêmio foi uma conquista muito muito importante que no 

ano de 2012 o município de Naviraí ficou em 4º lugar nesse mesmo prêmio 

Brasil Sorridente na época e Naviraí também ficou em 2012 em 4º lugar na 

categoria nacional de município até 50 mil habitantes e você vê a dedicação 

dos profissionais todos da odontologia, que hoje em 2018 conquistarão o 1º 

lugar, então isso prova que foi muita dedicação, eles batalharão muito por 

esse prêmio e realmente conquistarão, Então merece o nosso parabéns, 

nosso reconhecimento a essa equipe. Um aparte da vereadora Lourdes 

dizendo que acha que essa moção deve ser assinada por todos, porque é um 

prêmio para Naviraí, pela dedicação de pessoas de Naviraí, que apesar de 

toda reclamação da gente em relação a saúde, ainda existe gente com 

competência que eleva o nome da nossa cidade. O vereador Fi da Paiol 

solicitou um aparte falou que também não poderia deixar de parabenizar a 

Katia pelo excelentíssimo trabalho que vem fazendo, venho acompanhando 

o trabalho dela dês da outra administração, a gente vê que sempre teve 

muita responsabilidade, uma pessoa que quase ninguém vê, uma pessoa 

que não aparece muito, mas é muito eficiente no trabalho dela e a gente tem 

que parabenizar essas pessoas que fazem as coisas acontecerem, que fazem 

as coisas darem certo na nossa cidade. A gente cobra muito aqui, 

aproveitando quero parabenizar o pessoal que organizou nesse final de 

semana o 1º Torneio de Pesca, através do vereador Taquara que foi quem 

encabeçou junto com a gerencia, parabenizar esse pessoal que fazem 

acontecer coisas boas para Naviraí. Então o que é bom a gente tem que 

parabenizar e tem que falar, cobranças são necessárias mas quando o 
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pessoal realiza coisas relevantes temos que parabenizar. O vereador Junior 

solicitou um aparte dizendo que também gostaria de poder manifesta a 

nossa congratulação, nosso reconhecimento desse prêmio a nível nacional 

do serviço de odontologia aqui no município, que diante de todas as 

dificuldades isso deve ser levado em consideração e ainda mais valorizar o 

serviço desses profissionais, porque diante de toda dificuldade que o 

município vem passando ainda conseguiu oferece um serviço reconhecido a 

nível nacional, parabéns para essas pessoas. Um aparte da vereadora 

Rosangela falando que fica muito feliz em saber que quando iniciou, eu 

iniciei lá como técnica de higiene bucal, eu sei o trabalho desse pessoal, 

dos médicos, dos dentistas e das atendentes, as meninas que fazem e 

constroem esse trabalho tão maravilhoso dentro de Naviraí. Saber que eles 

estão em 1º lugar no trabalho realizado, mas não estão no melhor salário do 

Brasil, então nós ainda temos que melhora a valorização desses 

profissionais, porque está muito além da realidade dos outros lugares, do 

valor dos dentistas, dos valores das THDS, dos reconhecimentos dos 

profissionais que ali executa esse trabalho de excelente qualidade, por isso 

está recebendo um prêmio hoje a nível nacional. Eles ainda precisam ser 

melhores remunerados, mas se Deus quiser e a política deixa eles vão ser 

reconhecido financeiramente também, pelo trabalho realizado em nosso 

município deixando essa marca maravilhosa para todos que aqui estão. O 

Senhor Presidente colocou em votação, sendo aprovada.  

 

 

Moção de Congratulação nº 017/2018 de autoria da Vereadora 

Rosangela Farias Sofa; expediente endereçado ao Professor Geovano 

Moreira Chaves, juntamente com toda sua equipe apresentando nossas 

congratulações pelo sucesso do lançamento do documentário Naviraí-

Tempo e Memória, onde atuou como diretor, o evento aconteceu no dia 21 

de Setembro de 2018 ás 19 horas no auditório da Associação Comercial e 

Empresarial de Naviraí (ACEN). O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra a vereadora autora, essa moção é um 

agradecimento de tudo que pode ser proporcionado na noite da sexta-feira 

no Cine Club, que foi transferido para Associação Comercial devido ai 

número de pessoas que compareçam para assistir o lançamento desse 

documentário Naviraí-Tempo e Memória, os documentários feito até então 

são documentários que coincide muito com o papel político dentro da 

cidade de Naviraí, esse documentário apresentado agora através da 

coordenação do diretor orientador Geovano Moreira, ele trouxe muito de 

um povo que nunca se falou nada sobre a história de Naviraí, então nós 
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tivemos ali a Dona Odila, Dona Celsa, Dona Veronica, Seu Valdevino, 

Marcio Pardini, Beto Correia, Seu José Farias, Dona Raimunda, Dona 

Maria Leite, Seu Miguel Sotani, Seu Antônio dos Reis, Seu Benedito e Seu 

Nelfitali, essa é uma primeira edição de moradores, de pessoas muito 

antigas na cidade, que conta suas histórias, que levanta conhecimentos, 

informações para esses alunos que são alunos do curso de informática do 

Instituto Federal, não tem nada profissional nós temos trabalhos de alunos 

que estão fazendo um resgate cultural, daqueles desbravadores, daquelas 

pessoas que estavam fora, que sairão do comodismo e sonharam com uma 

cidade e chegarão numa mata e resolverão derrubar a mata e construir uma 

cidade. Então muito se fala de um trabalho conjunto de pessoas antigas que 

estão construindo uma nova história, temos que agradece o Instituto 

Federal, o Aurélio de Andrade, a trilha sonora de Helena Meireles e essas 

duas meninas Lienara e a Rayssa que foram as meninas que entrevistarão 

esse pessoal e dizer para população de Naviraí que a história continua, que 

o resgate continua, que outras pessoas serão homenageadas, serão 

entrevistadas e ficarão fazendo parte da história de Naviraí. Nós temos 

ainda muitas pessoas a serem entrevistadas através desse projeto e com 

certeza o Professor Geovano vai contribuir para construção de uma 

histporia bem querida, que nós precisamos muito da nossa identidade 

cultural. O Senhor Presidente colocou em votação, sendo aprovada.   

  

O Senhor Presidente determinou a primeira Secretária para fazer a leitura 

as Ordem do Dia.  

 

A primeira Secretária colocou em primeira e única discussão e votação o 

Projeto de Lei nº24/2018 de autoria do Poder Executivo; que em súmula: 

Disciplina critérios e forma de seleção para realização de limpeza de fossa 

séptica as pessoas carentes do município e da outras providencias.    

Com parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação favorável, 

relator Josias de Carvalho, Membros Antônio Carlos Klein e Ederson 

Dutra. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador 

Junior falando que esse projeto foi discutido e a gente apresentou algumas 

emendas em conjunto com o vereador Josias, fizemos a análise e aquele 

projeto que fala a respeito do benefício de limpeza de fossas sépticas, que 

hoje é feita mais carecia de uma regulamentação, nós fizemos algumas 

alterações no sentido de definir as exigências e no sentido de não 

inviabilizar, porque o jeito que o projeto veio não ia ter benefício nenhum 

para ninguém essa é a verdade, ia ser um negócio de faz de conta, então nós 
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fizemos algumas alterações para poder justamente proporcionar que a 

população tenha acesso a esse benefício e não fique lá uma Lei que em vez 

de dar acesso impedirá que a população mais humilde tivesse acesso. Um 

aparte do vereador Josias falando que essa questão da fossa é um dilema no 

nosso município e a gente sabe que tem pessoas que realmente necessitam, 

as vezes desempregados e as vezes trabalham e mal consegue o alimento e 

há uma necessidade de ter esse serviço da parte da gestão municipal, do 

Prefeito, houve a importância para pode estar solucionando sim, mas como 

bem disse o vereador nesse país medíocre, onde quando se faz Leis é tanta 

exigência, o trem é burocrático de fato que para ter acesso a pessoa até 

desiste é muito complicado, é assim como esses financiamentos que temos 

nesses bancos, o coitado vai lá o pequeno agricultor é tanta exigência que 

desiste. Por isso que nada vai nesse país eu e o vereador Junior sentamos e 

discutimos os artigos ali e chegamos a um entendimento onde poderiam 

facilitar o acesso para essas pessoas que necessitam, sem muitas 

burocracias. O vereador Simon solicitou um aparte falando que só para 

título de esclarecimento para os Nobres Edis, os colegas nossos que vão 

votar agora, votaremos primeiro o projeto e em seguida votaremos as 

quatro emendas propostas pelos vereadores Josias e Junior do PT, só para 

sabe o que a gente está fazendo aqui. O Senhor Presidente colocou em 

votação nominalmente. O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei nº 

04/2018 de autoria do Poder Executivo aprovado em primeira e única 

discussão e votação, por nove votos favoráveis e três ausentes (Antonio 

Carlos Klein, Ederson Dutra e Marcio André Scarlassara).  

 

Em primeira e única discussão e votação a Emenda Modificativa, 

apresentada pelo vereador Josias de Carvalho que modifica o Art. 3º do 

Projeto de Lei nº 24/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal.  

O Senhor Presidente colocou em votação nominalmente. 

O Senhor Presidente declarou a Emenda Modificativa apresentada pelo 

vereador Josias de Carvalho que modifica o Art. 3º do Projeto de Lei nº 

24/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal aprovada em primeira 

e única discussão e votação, por dez votos favoráveis e dois ausente 

(Ederson Dutra e Marcio André Scarlassara). 

 

Em primeira e única discussão e votação a Emenda Modificativa, 

apresentada pelo vereador Luiz Alberto Ávila Silva Junior que modifica o 

Parágrafo 4º do Art. 1º do Projeto de Lei nº 24/2018 de autoria do Poder 

Executivo Municipal.  

O Senhor Presidente colocou em votação nominalmente. 
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O Senhor Presidente declarou a Emenda Modificativa apresentada pelo 

vereador Luiz Alberto Ávila Silva Junior que modifica o Parágrafo 4º do 

Art. 1º do Projeto de Lei nº 24/2018 de autoria do Poder Executivo 

Municipal aprovada em primeira e única discussão e votação, por dez 

votos favoráveis e dois ausente (Ederson Dutra e Marcio André 

Scarlassara). 

 

Em primeira e única discussão e votação a Emenda Modificativa, 

apresentada pelo vereador Luiz Alberto Ávila Silva Junior que modifica o 

Parágrafo 5º do Art. 1º do Projeto de Lei nº 24/2018 de autoria do Poder 

Executivo Municipal.  

O Senhor Presidente colocou em votação nominalmente. 

O Senhor Presidente declarou a Emenda Modificativa apresentada pelo 

vereador Luiz Alberto Ávila Silva Junior que modifica o Parágrafo 5º do 

Art. 1º do Projeto de Lei nº 24/2018 de autoria do Poder Executivo 

Municipal aprovada em primeira e única discussão e votação, por dez 

votos favoráveis e dois ausente (Ederson Dutra e Marcio André 

Scarlassara). 

 

Em primeira e única discussão e votação a Emenda Modificativa, 

apresentada pelo vereador Luiz Alberto Ávila Silva Junior que modifica o 

Art. 2º do Projeto de Lei nº 24/2018 de autoria do Poder Executivo 

Municipal.  

O Senhor Presidente colocou em votação nominalmente. 

O Senhor Presidente declarou a Emenda Modificativa apresentada pelo 

vereador Luiz Alberto Ávila Silva Junior que modifica o Art. 2º do Projeto 

de Lei nº 24/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal aprovada em 

primeira e única discussão e votação, por dez votos favoráveis e dois 

ausente (Ederson Dutra e Marcio André Scarlassara). 

 

A primeira Secretária colocou em primeira e única discussão e votação o 

Projeto de Lei nº27/2018 de autoria da Vereadora Rosângela Farias Sofa; 

que em súmula: Institui a semana de preservação, conservação e 

monitoramento das árvores denominadas Ipês no calendário oficial de 

comemoração do município de Naviraí e da outras providencias.  

Com os pareceres favoráveis da Comissão de Justiça, Legislação e 

Redação, com o relator Antonio Carlos Klein, acompanhando os votos os 

vereadores Josias de Carvalho e Ederson Dutra; da Comissão de Ecologia e 

Meio Ambiente, com a relatora Lourdes Elerbrock, acompanhando os votos 

os vereadores Eurides Rodrigues e Rosângela Farias Sofa.  
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Comissão de Orçamento e Finanças, com o relator Ederson Dutra, 

acompanhando os votos os vereadores Simon e Júnior do PT. 

O Senhor Presidente colocou em votação nominalmente. O Senhor 

Presidente declarou o Projeto de Lei nº 27/2018 de autoria da Vereadora 

Rosângela Farias Sofa aprovado em primeira e única discussão e 

votação, por dez votos favoráveis e dois ausentes (Ederson Dutra e Marcio 

André Scarlassara). 

 

Em primeira e única discussão e votação a Emenda Aditiva, apresentada 

pela vereadora Rosangela Farias Sofa que acrescenta o Parágrafo 2º do Art. 

1º do Projeto de Lei nº 27/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal.  

O Senhor Presidente declarou a Emenda Aditiva apresentada pelo 

vereadora Rosangela Farias Sofa que acrescenta o Parágrafo 2º do Art. 1º 

do Projeto de Lei nº 27/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal 

aprovada em primeira e única discussão e votação, por nove votos 

favoráveis e três ausente (Antonio Carlos Klein, Ederson Dutra e Marcio 

André Scarlassara). 

 

A primeira Secretária colocou em primeira e única discussão e votação o 

Projeto de Lei nº28/2018 de autoria da Vereadora Lourdes Elerbrock; que 

em súmula: Dispõe sobre a criação do programa de identificação e 

tratamento da dislexia na rede municipal de ensino e da outras 

providencias. 

Com os pareceres favoráveis da Comissão de Justiça, Legislação e 

Redação, com o relator Antonio Carlos Klein, acompanhando os votos os 

vereadores Josias de Carvalho e Ederson Dutra; da Comissão de Educação, 

Saúde e Assistência Social, com o relator Júnior do PT, acompanhando os 

votos as vereadoras Cris Gradella e Lourdes Elerbrock; e da Comissão de 

Orçamento e Finanças, com o relator Ederson Dutra, acompanhando os 

votos os vereadores Simon e Júnior do PT; 

O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra a vereadora 

autora falando que esse Projeto de Lei tem a finalidade de auxilia 

grandemente todas as escolas que atende as crianças especificamente de 1º 

ao 9º ano, porque nos encontramos crianças que tem dificuldades nas 

palavras complexas, enfim uma série de problemas que depois nos vemos 

lá pessoas com idades mais avançadas com faculdade escrevendo errado, 

isso é uma coisa muito corriqueira  que a gente encontra inclusive 

professores, a poucos dias eu recebi um “zap” de uma professora difícil 

escritos com “SS” para se ter uma ideia, então coisas berrantes que a gente 
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fala que as pessoas não presta atenção, é a pessoa que não se preocupou em 

aprender e na verdade isto é uma deficiência e está deficiência deve ser 

sanada desde o primeiro ano de escola, de repente se a professora descobre 

isso na creche, no modo de fala, fala errado e tudo mais. Com uma equipe 

interdisciplinar que pode estar lá com psicólogo, fonoaudiólogo, enfim 

pessoas gabaritadas que vão cuidar disso ai e nós vamos ter uma melhoria 

muito grande no aprendizagem destas crianças e antes mesmo dos jovens e 

eu peço encarecidamente, porque tudo que a gente pede para prefeitura não 

é feito, eu peço que o Prefeito municipal, Gerente de Educação, olhe esse 

projeto com muito carinho e faça com que isso funcione, porque nós vimos 

aquela sala de estimulação que tinha lá n entrada do sol nascente ser 

fechada. Era uma coisa importantíssima e fecharão, então eu gostaria que 

aquela sala reabrisse também se possível, um dos planos primordiais, 

porque nós temos que cuidar, eu gostaria que prestassem atenção nesse 

detalhe com muito carinho e fazer essa Lei valer.  

O Senhor Presidente colocou em votação nominalmente. O Senhor 

Presidente declarou o Projeto de Lei nº 28/2018 de autoria da Vereadora 

Lourdes Elerbrock foi aprovado em primeira e única discussão e 

votação, por nove votos favoráveis e três ausentes (Antonio Carlos Klein, 

Ederson Dutra e Marcio André Scarlassara). 

 

 

TRIBUNA 
 

 

Usou a tribuna a Vereadora Rosângela Farias Sofa falando que é com muita 

alegria mais uma vez que eu me dirijo a todos, para estar falando dos 

acontecimentos da nossa cidade, do que aconteceu e do que está para 

acontecer. Em primeiro lugar dizer da minha alegria do lançamento do 

documentário Naviraí Tempo e Memoria, dizer que nós ficamos muito 

gratos com toda aquelas pessoas que emprestaram um pouco do seu tempo 

para que Naviraí os conhecesse, aquelas vozes silenciadas que nunca 

tinham falado para o público, para a nova geração e que através desse 

documentário coordenado pelo professor Geovano conseguirão falar com 

uma geração nova e passarão um pouco da sua luta, sua vida, do seu dia a 

dia vivido a 40, 50 anos atrás, foi muito emocionante para aqueles que 

estavam lá e principalmente para aqueles que contribuirão com a história, 

então assim para Naviraí são conquistas que ficarão gravados a disposição 

de todos munícipes e com certeza a segunda edição e aqueles se sentirem 

que deva continuar, que de continuidade também com esse projeto. Dizer 
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que hoje é o dia do transito e que nós somos responsáveis pelo tipo de 

transito e que nós somos responsáveis pelo tipo de transito que nós 

queremos, nós enquanto motoqueiro, enquanto ciclista, enquanto pedestres, 

enquanto pessoas que estão ao volante, dizer quanto nós somos responsável 

pela saúde do nosso transito, dizer quanto que Naviraí as vezes perde com a 

falta de atenção, com a bebida e com o cuidado da manutenção de veículos 

que nós temos que ter. Então dizer que o transito ele depende 

exclusivamente de nós, se cada um de nós fazer a nossa parte com certeza 

nós estaremos economizando, melhorando a qualidade de vida, oferecendo 

mais segurança para os nossos munícipes, dizer também do que aconteceu 

no final de semana, estivemos o torneio de pesca na qual foi capitaneado 

por várias pessoas, especialmente pelo nosso Edil Fabiano Taquara, pelo 

Tonin  e por muitos pescadores da nossa cidade, veio pescadores de fora 

também famílias de fora e o quanto que Naviraí ganha quando ela acredita, 

quando ela investe, quando ela oportuniza  a diversidade e olhando com os 

olhos de representante do povo nós temos exatamente que valorizar a 

diversidade, a diversidade porque nós temos grupos que gosta de pescar, 

nós temos grupos que gostam do pedal, nós tivemos um grupo que foi final 

de semana para uma cidade de Campo Mourão fazer corrida na qual o 

vereador Klein participa, nós temos grupo que gosta da cavalgada da 

atividade lá no campo, então nós temos vários grupos dentro de Naviraí e 

esses grupos compõem a sociedade, então nós temos que exatamente 

abraçar a sociedade em seu grupo, respeitando a diversidade a gente 

acompanha muito vereador Josias no grupo dos evangélicos, e eu costumo 

dizer que existe duas grandes potencias, uma chama política e a outra 

chama religião o dia que elas caminharem juntos uma ajudando a outra não 

tem pra ninguém, é ima sociedade justa, é uma sociedade organizada, é 

uma sociedade amparada, é uma sociedade acolhida. Então respeitar a 

diversidade respeitar os grupos é construir uma comunidade saudável, é 

estar presente em todos os lugares com todos os tipos de pessoas, aquelas 

que gostam de pesca, aquelas que gostam de pedal, aquelas que gostam de 

karatê, aquelas que gostam de futebol, ai dizer que nós tivemos também no 

sábado aqui em Naviraí, um olheiro de um grupo de jogadores de futebol, é 

um grupo que vem e olha os nossos alunos, as nossas crianças do sub 9, do 

sub 11, sub 13 de 8 a 25 anos, teve uma seletiva no Virotão e o Ercon que é 

desse grupo selecionou quinze meninos que vai ser levados até Campo 

Grande, vão ficar lá, vão fazer um treinamento e de lá vão para Curitiba, 

para fazer um jogo para ser selecionado ali crianças que poderão integras 

times no futuro e falar que muito me empodera estar à frente representando 

a população de Naviraí e participando de tudo porque ai eu estou vendo 
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onde é que nós temos que agir e para onde que temos que conduzir a nossa 

população para o desenvolvimento. Dizer que hoje estou muito feliz de ter 

feito um projeto, de ter sido aprovado nossa Câmara e de ter construído 

uma Emenda e nessa Emenda dizer que nós estamos lançamos a árvore 

símbolo de Naviraí o Ipê Rosa e dizer para população de Naviraí o quanto 

me entristece quando vejo uma árvore cortada, porque eu sei que a maioria 

das pessoas não sabe o valor que ela tem, eu sei que uma árvore é como se 

fosse uma empresa, uma usina geradora de oxigênio, costuma se dizer que 

a árvore é o pulmão, a árvore não é o pulmão o pulmão recebe o oxigênio e 

joga fora o gás carbônico, ela é muito mais que um pulmão, o pulmão joga 

fora o gás carbônico, a árvore absorve o gás carbônico e libera o oxigênio, 

então quando nós cortamos uma árvore nós estamos deixando a qualidade 

da respiração ir embora, porque essa árvore é que vai transforma o gás 

carbônico em oxigênio e é ele que nos garante a vida, todos os seres vivos 

precisa de oxigênio para sobrevive, então quando nós cortamos uma árvore 

nós cortamos uma usina de oxigênio precisamos muito lembrar disso e as 

ações de uma pessoa ela vai resultar no comprometimento da respiração de 

todos. Então por isso é muito importante olha para árvore com outros 

olhos, dizer do Ipê, é aquela árvore linda, maravilhosa, frondosa que 

derruba todas as suas folhas para aguenta as flores, para mostrar o tamanho 

da sua beleza, no momento em que todas as árvores estão sofrendo com o 

clima é ela quem aparece, é ela quem demonstra força, é ela quem 

demonstra beleza, é ela quem merece ser o nosso símbolo, ela já é símbolo 

do Mato Grosso do Sul o Ipê Amarelo, a flor do Ipê é símbolo do Brasil, a 

árvore símbolo do Brasil é o Pau Brasil, mas a flor é a flor do Ipê, símbolo 

de Mato Grosso do Sul o Ipê Amarelo e agora símbolo de Naviraí com 

certeza será o Ipê Rosa. Dizer que estou muito feliz porque defendo muito 

o meio ambiente e eu acho que Naviraí precisa abraça essa causa com 

muito mais responsabilidade do que já tem, porque nós precisamos muito 

ter qualidade de vida e para ter qualidade de vida precisamos lembra da 

qualidade da respiração, cuidar da saúde das árvores por isso é que bato 

muito forte nesse parlamento que né precisamos muito respeita as árvores, 

planta mais árvores, arrancar os tocos e fazer de Naviraí uma Naviraí muito 

arborizada que é o que ela merece. Obrigado a todos que participaram dos 

eventos desse final de semana, que ajudaram Naviraí no destaque da 

odontologia, obrigado a todas as pessoas que ficarão até agora nos ouvindo, 

tenham todos uma boa semana. 
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Usou a tribuna o vereador Luiz Alberto Ávila Silva Junior cumprimentando 

o Senhor Presidente e os Nobres Edis,  agradeceu a imprensa que se faz 

presente, Julio da Radio Ativa, Baiano, povo que nos ouve e nos escuta 

através da radio cultura saudar nossa amigo Caribel também da imprensa, 

primeiro eu quero falar de um assunto importante nós estamos nos 

aproximando hoje dia 25, estamos a poucos dias da eleição, dia 7 de 

outubro nos teremos o pleito eleitoral e eu queria aqui usa esse espaço 

democrático, a tribuna desta Casa de Leis para conclamar toda população, 

convocar toda população que exerça o seu direito de voto, escolha os seus 

candidatos, analisem as propostas, analisem o histórico de cada um e 

exerça o seu direito o seu poder de transformação, a eleição ela não é uma 

disputa, uma competição, ela é um momento em que nós precisamos 

determinar os rumos do nosso país, do nosso estado e dos nossos 

municípios para os próximos quatro anos é de fundamental importância a 

participação de todo, importantíssimo, sei que diante de tudo que a gente 

vem recebendo de notícias ruins estamos passando por um momento de 

descrédito da própria política, mas esse momento, esse descrédito e esse 

desanimo que muitas vezes nos encontramos na rua ele não favorece as 

transformações que nós precisamos fazer no nosso país, não favorece aos 

bons, aqueles que de fato tem compromisso com a população não se 

esqueçam, você que me ouve nessa manhã o poder de transformação está 

nas suas mãos, não deixe que os outros decidam por você, exerça o seu 

poder de mudança, exerça o seu poder de voto no dia 7 de outubro vá votar, 

saia de casa com a urna eletrônica o voto é mais rápido você não vai 

enfrentar muitas filas tenho certeza que ao exercer o seu poder de 

transformação, ao exercer o seu direito ao voto, você vai estar sem dúvida 

nenhuma contribuindo pra melhoria, para que a nossa esperança de ter uma 

país melhor, de voltar a sonhar se concretize, importante a participação de 

todo mundo esse é o primeiro tema. Segundo nós estamos de perto 

enquanto representante, enquanto membros da comissão permanente de 

saúde dessa Casa de Leis discutindo dia a pós dia a situação da nossa saúde 

no nosso município, nós precisamos de medidas urgentes, seja no 

transporte de pacientes, seja na gestão do hospital municipal, seja na gestão 

dos postos de saúde, na estruturação da atenção básica, nós não estamos 

conseguindo ver as mudanças que a nossa saúde precisa, nós estamos 

atravessando um momento de extrema dificuldade onde cada um, cada 

cidadão, cada cidadã precisa se manifesta, nós precisamos nos manifestar e 

fazer as cobranças a quem de direito, nos cobrem enquanto vereadores 

cobrem o Prefeito, cobrem os gerentes exerçam o seu poder de fiscalização 

assim como os vereadores dessa casa tem exercido também e convida a 
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todos a participa do nosso mandato. O mandato do parlamentar só se 

justifica se tive a participação popular é de fundamental importância a sua 

participação cidadão e cidadã, aqueles que nos ouvem entrem nas nossas 

redes sociais está lá a nossa pagina Junior do PT, nós temos divulgado a 

nossa atuação parlamentar, temos recebido as críticas, as reivindicações, os 

alertas, os elogios, enfim nós atuamos de forma participativa e precisamos 

que você participe do nosso mandato isso só nos fortalece e nos dá mais 

força para cada vez mais está cobrando aquilo que é direito seu, você paga 

os seus impostos é para ter o retorno em serviço público de qualidade, 

participem acompanhem as sessões da Câmara presencialmente, pela rádio, 

acompanhem as nossas postagem, as nossas páginas nas redes sociais e 

mais do que isso nos acompanhem, acompanhem o nosso mandato venham 

até a Câmara Municipal nos acione, nos cobrem para que isso nós 

possamos dar voz a vocês que muitas vezes não tem conseguido ser ouvido 

pelo Executivo Municipal, o vereador deve ser e tem que ser um 

instrumento uma caixa de ressonância as suas reivindicações, um grande 

abraço a todos desejo a todos uma boa semana, fiquem com Deus e até a 

próxima.  

 

 

 

Usou a tribuna o vereador Fabiano Domingos dos Santos cumprimentando 

o Senhor Presidente e o público ainda presente e os ouvintes da Rádio 

Cultura, vim aqui hoje falar um pouco do nosso Torneio de Pesca que 

aconteceu domingo passado, dia 23 onde nos comentários que a gente ouvi 

por ai foi um sucesso, muito bem organizado, não foi fácil mas graças a 

Deus deu tudo certo, Deus nos abençoou com um dia maravilhoso, um 

domingo maravilhoso onde chegamos no rio Amambaí as cinco e meia da 

manhã e saímos de lá as 17 horas, graças a Deus ocorreu tudo bem, 

nenhum acidente, as duplas todas contentes, o público presente que 

prestigiou esse evento gostaram muito, foi um dia de lazer para muita 

gente, muitas famílias ali presentes, também tenho aqui  que agradecer o 

apoio da PRF(Policia Rodoviária Federal), da PMA(Policia Militar 

Ambiental), da PM(Policia Militar), do Corpo de Bombeiros, dos 

Bombeiros Civis e do pessoal da Marinha. Também agradecer o pessoal da 

Usina que além do patrocínio no sábado e no domingo trabalharão ali, no 

domingo explicando um pouco sobre a nossa Usina a Rio Amambaí, 

também os voluntários os que lá estavam ajudando aqui fica o meu muito 

obrigado eu gostei muito, quero a vereadora Rosângela, o vereador Junior, 

vereador Bugão Construtor e o vereador competidor Fi da Paiol, nem eu 
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sabia que ele era pescador, mas quero agradecer por ele ter participado 

desse nosso torneio e prestigiado, o vereador Simon também deu uma 

passada por lá, fica aqui o meu abraço a todos acompanharam esse primeiro 

torneio nosso que foi um sucesso, realizado no Rio Amambaí, aonde ali no 

Elias no pesqueiro do Luciano tiveram muita gente, agradece também ao 

Rodrigo Gazete, o Tonim Moveis e o Gazola que através desses três junto 

comigo tivemos essa ideia desse torneio e agradece a Prefeitura Municipal, 

através das gerencias que ali contribuirão cada um como pode, o Prefeito 

municipal, a Milena, o Fernando Kamitani com sua equipe, a Carol com 

sua equipe, o esporte que hoje a gente não sabe quem é o Gerente, mas a 

equipe de esporte estava lá, a equipe de cultura que eu acho que é a Carol a 

Gerente também estava lá trabalhando, então tinha muita gente envolvido 

nesse primeiro torneio. E vou falar aqui agora a premiação das três 

categorias e quem ganhou a carretinha e quem ganhou o barco. Maior peixe 

de escama, 1º lugar: Empate, a equipe do Jeferson Aguiar Gomes Zenerati 

e Jose Aurélio Viana, Luiz Ozorio Pitas e Noel Ricardo da Cruz, ficaram 

com o 1º lugar, teve um empate. O 3º lugar veio com Adriano Dias dos 

Santos e Josimauro da Silva. O maior peixe de couro, 1º lugar: Marcos Viél 

e Antonio Teixeira da Luz Oli, 2º lugar: Valdecir Angelico de Araujo e 

Vilfrido da Silva, 3º lugar: Danilo Henrique Alves e Nelson dos Santos. 

Maior variedade de espécie de pescados, 1º lugar: Edivaldo da Silva e Luiz 

Carlos Garcia e o 2º lugar: Empate, a equipe de Marcos Viel e Antonio 

Teixeira da Luz Oli e Valdir Angelico de Araujo e Vilfrido da Silva. A 

carretinha quem ganhou foi Jeferson Aguiar Gomes Zenerati e Jose Aurélio 

Viana e o barco saiu para Murilo Ferrari e Felipe Monteiro, desde já fica 

aqui o agradecimento do vereador Fabiano Taquara a todos os voluntários, 

todas as autoridades, todos que compareceram ali, a população que abraçou 

essa ideia, tenho certeza que foi um dia de lazer aonde ali vimos várias 

crianças se divertindo correndo, brincando, dando risada, graças a Deus foi 

uma diversão e um lazer para a população de Naviraí e agradece também 

aos pescadores, sem eles não teria esse torneio, meu muito obrigado e boa 

semana.  

 

 

 

Usou a tribuna o vereador Josias de Carvalho cumprimentando o Senhor 

Presidente e os Nobres Edis e dizendo que queria usar esse espaço para 

parabenizar o vereador Taquara pelo evento, é um evento muito bom, as 

pessoas precisão desses espaços para estar se divertindo, participando, 

esquecendo até os problemas da vida isso faz parte, pesca é terapia, 
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parabéns vereador Taquara. Mas eu gostaria também de ratificar e 

reafirmar meus parabéns a o Pastor Jovair da Igreja Assembleia de Deus – 

Ministério Belém, pelo trabalho de resgate da cidadania, o trabalho que está 

sendo feito pela igreja é um trabalho exemplar, é um trabalho de ação 

social onde a igreja através da sua ótica percebe que a falha dos nossos 

governantes e ela preenche essa lacuna importantíssima, que ajuda a regatar 

a moral, a regatar a auto estima dessas pessoas que é menos favorecida 

pelos poderes, também quero aqui parabenizar o Jair, conhecido como o 

Jair do IBEGE, pelo trabalho relevante que ele tem prestado ali como 

presidente da diretoria do Auto da Mata, o Jair tem buscado as informações 

importantes dentro da agricultura familiar, ele tem procurado informar 

sobre a questão da piscicultura que está sendo fomentada agora pela 

Copasul, para tirar as dúvidas do pequeno agricultor ou daquele pequeno 

produtor que quer fazer um investimento e participar desse negócio, então 

parabéns Jair pelo seu trabalho, pela sua postura e de trazer para nós ali 

deste grupo Alto da Mata as informações necessárias para que nós 

possamos juntos fortalecer e ter espaço dentro dos negócios que são 

fomentados no nisso município, eu sempre agradeço aqui o Ronaldo 

Botelho também por ser o criador do cinturão verde e realmente faz uma 

diferença hoje dentro da agricultura familiar e não poderia deixar de dizer 

também do nosso Prefeito municipal Izauri, estive ontem conversando com 

o Prefeito, questionando no que tange a nossa saúde, de algumas 

deficiências dessa cobrança que as pessoas, o cidadão que necessita do 

atendimento pelo SUS, que necessita do atendimento do Hospital 

Municipal, que necessita do atendimento da Secretaria de Saúde, da 

regulamentação, dos postos de saúde, algumas deficiências e o que alegra é 

que o Prefeito tem se mostrado otimista, está sempre em busca de Emendas 

Parlamentares e uma das notícias que me deixou satisfeito é que as 

cirurgias que estão pendentes até o dia de hoje, a partir do mês que vem  o 

Prefeito quer estar sanando e acabando com essas cirurgias eletivas. A 

gente sabe do custo que tem para se deslocar para Dourados, para Campo 

Grande ou para Cascavel ou para o Hospital João de Freitas lá em 

Arapongas um hospital muito conceituado, então a gente sabe desses gastos 

terríveis e o Prefeito tem procurado apertar esse cinto para que essas 

cirurgias possam ser realizadas dentro do nosso município, obrigado senhor 

presidente, obrigado os ouvintes da Rádio Cultura. 
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                          SECRETARIA 

 
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 vinte e cinco dias do mês 

de setembro do ano de dois mil e dezoito 

 

 

 

Rosangela Farias Sofa 

1ª Secretária 

 

 

Jaimir José da Silva 

Presidente 


