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SECRETARIA 

 

ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02/10/2018. 

 

 

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 

dez horas, reuniu-se ordinariamente a Edilidade Naviraiense nas 

dependências da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato 

Grosso do Sul, situada na Avenida Bataguassú, 900 sob a 

Presidência do Vereador Jaimir José da Silva; Secretariado 

pelos Edis: Rosângela Farias Sofa e Simon Rogério Freitas Alves 

da Silva; estando ainda presentes os vereadores: Antônio Carlos 

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

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

Alberto Ávila Silva Júnior, Lourdes Elerbrock e Marcio Andre 

Scarlassara. Com a ausência da vereadora 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 a ata da 25ª Sessão 

Ordinária do dia 28/08/2018 encontra-se a disposição na 

secretaria desta casa de leis. Ofício nº 056/2018/GEDEC de 25 

de setembro de 2018 do Senhor Fernando Tadashi Kamitani, 

Gerente de Desenvolvimento Econômico, encaminhando Ante 

Projeto da Empresa Metalúrgica Flex Ltda ME para dar 

sequência ao Projeto de Lei 036/2018 encaminhado pelo 

executivo; a referida empresa solicitou junto ao município, 

através de carta consulta incentivos para instalação da mesma. 

Trata-se de uma área de terras medindo 3.000 m² conforme 

deliberação do conselho. O Senhor Presidente informou aos 

Senhores Vereadores que o Ante Projeto já foi encaminhado à 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação para ser apensado ao 

projeto em tramitação. 
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Ofício nº 167/2018 de 28 de setembro de 2018 da gerente de 

administração, Milena Cristina Feuser, enviando certidão 

negativa de débitos da empresa Eduforme Indústria e Comércio 

de Uniformes Ltda, parte integrante do Projeto de Lei nº 

35/2018. O Senhor Presidente informou aos Senhores 

Vereadores que o referido documento será encaminhado à 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação para ser apensado ao 

projeto em tramitação. 

 

C.I nº 007/2018 de primeiro de outubro de 2018 do Vereador 

Ederson Dutra, justificando sua ausência na 29ª Sessão 

Ordinária do dia 25 de setembro do corrente ano, com atestado 

médico em anexo. O Senhor Presidente informou que a ausência 

do vereador está justificada. 

 

Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de Informações, 

Indicações e Moções: 

 

Requerimento nº 137/2018 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente de Administração, 

requerendo que sejam prestadas informações a respeito dos 

motivos que levaram ao abandono do prédio do antigo Centro de 

Convivência dos Idosos - CONVIVER, localizado na Rua Natal. 

Solicitamos, ainda, a realização da manutenção e disponibilização 

de um guarda municipal, bem como, que se viabilize o 

aproveitamento do referido prédio, para a economia dos recursos 

públicos. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador autor que cumprimentou a todos e disse que é 

com tristeza que vê um prédio do porte onde foi o centro de 

convivência do idoso que foi referência na época do Senhor 

Euclides, onde a D. Iolanda cuidou com tanto amor, época do 
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Zelmo também, agora totalmente abandonado e depredado há 

dois anos, servindo de ponto aos usuários de drogas, moradia de 

morcegos, cobras e a atual administração não faz nada pra sanar 

isso. E a tristeza maior é que fica pagando aluguel em vários 

pontos, sendo que a farmácia municipal poderia ser naquele local, 

ou uma creche adaptada, tantas coisas poderia ser feita naquele 

prédio, mas está abandonado há dois anos, enquanto fica pagando 

aluguel caro, então é até um motivo para abertura de uma CEI 

para apurar todos os prédios alugados, porque até em frente ao 

cemitério tem um alugado que está fechado sem nada. Um aparte 

do vereador Klein falando que infelizmente é uma prática 

constante em nossa cidade, assim como no Brasil inteiro, iniciar 

obras e não terminar ou quando faz não utiliza e nem faz 

manutenção. Disse ainda que ontem esteve no balneário municipal 

e está completamente abandonado ainda apesar de tantos 

requerimentos feitos, foi também no poliesportivo onde foi feito 

uma pista de caminhada e quando estava quase concluído 

abandonaram também, então essa é uma tônica das coisas hoje no 

Brasil e Naviraí não está sendo diferente, mas temos que 

arrumar nossa casa, não importa o que está acontecendo no 

Brasil, a administração municipal tem que tomar conta do que 

tem, não adianta fazer e largar, tem que usar. O vereador Marcio 

agradeceu e disse que irá solicitar pra ceder para a guarda mirim 

fazer a segunda base, porque o espaço onde está é pequeno, e 

também porque é inaceitável ver um prédio deste porte ficar 

totalmente abandonado, realmente é má administração, descaso 

com o dinheiro público e vergonhoso o que acontece em Naviraí 

na atual administração. Um aparte do vereador Simon para 

parabenizar pelo excelente trabalho que vem fazendo, sempre 

fiscalizando o executivo municipal, trazendo esses temas 

importantes pra sociedade, porque quando vê esse descaso com 

um prédio público que está jogado e sem utilização, enquanto a 

prefeitura paga aluguel em vários locais. O vereador Marcio 
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agradeceu e disse que isso o fortalece para fiscalizar mais, assim 

como a D. Lourdes que cobrou sobre a creche que ainda está 

abandonada, sendo que essa casa de leis devolveu dinheiro para 

ser feito o aterro que precisava para fazer o muro de arrimo e 

concluir a obra e entregar a creche pra população, mas até agora 

não foi entregue. Um aparte da vereadora Lourdes Elerbrock 

falando que na semana passada ela e outros vereadores 

estiveram com o prefeito e o questionou sobre esse prédio, no 

qual informou que está aguardando arrumar dinheiro para 

reformar, mas o que chamou sua atenção é não ter o dinheiro e 

não ter disponibilidade para reformar, então acredita que deva 

ter alguma coisa errada nessa prefeitura, sendo que não tem uma 

verba sequer pra fazer uma pequena reforma. O vereador Marcio 

disse que ele o Dr. Klein são vereadores de muito embate, mas 

quando tem que comungar do mesmo pensamento consegue, e 

falou das cobranças sobre a necessidade de ter creches, então 

naquela localidade poderia ter uma creche adaptada. Um aparte 

do Vereador Claudio falando sobre esse prédio da Rua Natal, que 

segundo o prefeito e a gerente de obras será a Cozinha Brasil 

Escola para servir refeição, já tem o projeto de ampliação, 

reforma e adequação daquele espaço, parabenizou-o pela 

preocupação, mas também como vereador tem que esclarecer pra 

que a população tenha conhecimento. Sobre o prédio em frente 

ao cemitério que falou, está sendo utilizado pelo pessoal da saúde 

para arquivar documentos antigos, já esteve lá e viu que 

adaptaram várias prateleiras para esse propósito. Mas disse que 

concorda com relação a agilidade, porque não pode deixar um 

prédio que é do poder público ficar naquela situação, tanto que 

estiveram com o prefeito cobrando justamente isso, mas vai 

continuar cobrando e acompanhando para que esses prédios não 

fiquem ociosos. O vereador Klein disse que não dá para entender 

que aquele prédio será utilizado para ser uma cozinha central em 

Naviraí para mandar comida para as escolas de marmita, tanta 
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coisa pra fazer e vai inventar aquilo que todos sabem que não vai 

dar certo, é preciso por o pé no chão e trabalhar, porque é isso 

que está precisando; e aquele prédio tem outras finalidades e 

outras utilizações que pode ser feito, inclusive até pra cultura, 

para as pessoas fazerem cursos, dançar, essas ideias 

mirabolantes não dá certo. Um aparte do vereador Josias 

falando que a prefeitura loca outros prédios e oneram, sendo que 

tem um prédio que é da prefeitura que poderia funcionar a 

cultura, a vigilância sanitária, é só questão de pensar um pouco e 

ouvir os vereadores que tem sugestões importantes, porque 

estão sempre nos bairros vendo a dificuldade de cada um e 

ouvindo a população; então fica chateado porque o prefeito não 

consegue se aproximar desta casa, mas deveria fazer isso, 

conversar, ouvir, porque quando os vereadores são convidados 

para as reuniões já está tudo decidido, é apenas para comunicar, 

mas tem que pedir sugestões, tem que ter uma gestão 

participativa com essa casa de leis e com a população, isso é 

importante. O vereador Marcio comentou que o vereador Fi da 

Paiol informou que no prédio será um local para fazer merenda, 

mas isso é um retrocesso, porque as escolas tem as cozinhas 

montadas para fazer as merendas na hora e servir quentinha aos 

alunos, agora montar uma cozinha industrial apenas para gerar 

mais custos, sendo que tem que fazer adaptação, tem que ter o 

transporte, acredita que é preciso fazer uma interdição nesse 

senhor, deve estar surtado, é preciso pedir um laudo psiquiátrico.  

Um aparte do vereador Ederson Dutra falando que a palavra é 

essa, deve estar surtado mesmo, porque montar uma cozinha 

industrial ali é totalmente inviável, cozinhar ali e pegar 

transporte para levar aos colégios, imagina quanto não vai sair o 

custo de tudo isso. Esse prefeito deveria se preocupar com 

coisas que realmente são importantes para o município, mas essa 

ideia não deve ser dele, deve ser da chefe de gabinete dele. 

Disse ainda que ficou indignado em saber através das redes 
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sociais que o prefeito trocou a assistente social com os 

vereadores da base, então quer saber quem são os vereadores da 

base desse prefeito, porque não viu nenhum na foto. Falou ainda 

que o prefeito não tem que se aproximar dessa casa, ele tem que 

se aproximar do povo, porque todas as medidas que ele toma é um 

retrocesso, como cortar cinquenta por cento das horas dos 

trabalhadores braçal, garis, catadores do lixo, enquanto ele 

nomeou a gerente da assistência com cem por cento, tá tudo 

errado. O vereador Klein disse que ele deveria fazer naquele 

prédio um restaurante popular como tem no estado de São Paulo. 

A vereadora Lourdes falou que quando o prefeito coloca que 

estava com o pessoal da base, ocorre que ele convida alguns 

vereadores que julga ser da base dele, mas nem todos são, e 

simplesmente informa o que já fez, sem pedir opinião ou 

perguntar se estão de acordo ou não. O vereador Marcio disse 

que os treze vereadores tem a postura de fiscalizar e cobrar, 

mas o prefeito não atende ninguém, então é preciso orar muito, 

tanto que o Josias disse uma palavra hoje, falando que o diabo foi 

expulso a paulada do céu, de repente é preciso fazer isso pra ser 

expulso da prefeitura, porque não tem mais condições do povo de 

Naviraí ficar sofrendo com as atitudes de uma pessoa surtada 

como o atual prefeito. O Senhor presidente colocou em votação, 

sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 141/2018 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente de Administração, 

requerendo que sejam prestadas informações a respeito dos 

motivos que levaram ao abandono da Academia de Saúde, no 

bairro Boa Vista. Solicitamos, ainda, a realização da manutenção 

no local mencionado, considerando que o cuidado com as praças 

do município é de suma importância, por ser um ambiente muito 
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frequentado pelos moradores. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor falando que novamente 

chama a atenção de todos para um fato pior ainda, um local que 

está totalmente abandonado e que deveria ter sido utilizado para 

palestras, medição de pressão dos idosos, fazer ginástica, mas 

está abandonado há mais de dois anos, cheio de fezes, servindo 

de ponto de usuário de drogas e de prostituição, já foi até 

pedido para lacrar o local, mas nada foi feito, é triste ver esse 

descaso com o patrimônio público. Um aparte do vereador Claudio 

falando que é mais uma importante reivindicação, esse projeto 

dessa academia é um projeto do governo federal e enquanto o 

governo não passar para o município, o município não pode tomar 

conta dela, então sugere aos vereadores que se unam para cobrar 

dos deputados federal e estadual para que intervenha com as 

essas obras que estão paradas, como a academia da saúde, 

creches para uma melhor qualidade de vida pra população. Um 

aparte do vereador Klein falou que as academias de saúde que 

foram construídas com recursos federais, foram entregues para 

o município em 17 de outubro e novembro de anos passados, 

inclusive tem documentos de que a gerência de obras entregou 

para a prefeitura o prédio pronto, tem até inquérito em 

andamento no ministério público federal pela denúncia que fez 

para apurar responsabilidades do porque as obras estão paradas; 

aquelas obras do Boa Vista e do Jardim Progresso foram 

colocadas recursos federais e ficaram abandonadas, foram 

construídas e entregues e nunca foi utilizada, culpa da 

administração passada, porque quando denunciou foi na 

administração passada e essa entrou, pegou o bonde andando e 

continua abandonado. Um aparte do vereador Ederson falando 

que mesmo quando é obra do governo federal, quem tem que 

cobrar em Brasília os senadores e deputado federal é o prefeito, 

porque os vereadores não podem mais viajar e fazer mais nada, 

tem que ser o prefeito que é o representante legítimo e todas as 
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obras do governo federal e estadual é de responsabilidade do 

prefeito fazer as cobranças, é preciso fazer gestão política; 

falavam-se muito do ex prefeito, mas mesmo com aquele jeito 

dele, não saia de Brasília e sempre recebia emendas, mas esse 

prefeito não faz gestão política com mais ninguém que não seja o 

seu deputado Zé Teixeira, por isso que o município está travado, 

Izauri tem uma gestão administrativa, uma gestão de gabinete. O 

vereador Marcio disse que se o prefeito não é o responsável pelo 

local, quer dizer que ele pode invadir para atender o povo? Não, o 

prefeito tem que ser o responsável pelas obras do município, ele 

é o gestor, foi eleito pra cuidar do povo de Naviraí, mas não está 

fazendo isso, o povo está abandonado, e fica muito triste com 

essa situação dos prédios abandonados que poderia estar 

servindo pra população. O Senhor presidente colocou em votação, 

sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 142/2018 de autoria do Vereador Cláudio 

Cezar Paulino da Silva e outros Edis; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Waldemir Moka Miranda de Britto, 

Senador da República Federativa do Brasil pelo Estado de Mato 

Grosso do Sul, à Excelentíssima Senhora Simone Nassar Tebet, 

Senadora da República Federativa do Brasil pelo Estado de Mato 

Grosso do Sul e ao Excelentíssimo Senhor Pedro Chaves dos 

Santos Filho, Senador da República Federativa do Brasil pelo 

Estado de Mato Grosso do Sul, com cópia para o Senhor Daniel 

Pereira, Analista Tributário da Agência da Receita Federal de 

Naviraí, e para a Senhora Alessandra Barros Chaves, Assistente 

Técnica Administrativa da Agência da Receita Federal de 

Naviraí, requerendo o apoio de Vossas Excelências, para 

viabilizarem a permanência da Agência da Receita Federal no 

município de Naviraí. O Senhor Presidente colocou em discussão, 

com a palavra o vereador autor agradecendo aos vereadores por 

assinarem juntos, porque todos entendem da importância da 
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receita continuar em Naviraí, se tirar será um retrocesso para o 

município e não podemos aceitar. O governo federal começou a 

cortar gastos, mas iniciou com uma das coisas que mais arrecada 

e para manter em Naviraí teria um custo pra prefeitura, que 

também não acha justo, porque o governo federal arrecada e 

quem paga as contas das despesas é o município; está entrando 

com esse requerimento, pedindo apoio aos senadores para não 

perdermos a receita federal no município de Naviraí, porque 

muita gente utiliza esse serviço aqui e espera contar com o apoio 

dos senadores para que mantenha esse importante órgão em 

Naviraí. Já perdemos a regional do Sebrae em Naviraí e não 

podemos perder mais, uma cidade polo que é Naviraí com 

aproximadamente cinquenta e quatro mil habitantes e não ter um 

prédio da receita em Naviraí, então continuará cobrando e 

buscando todos os meios e todo apoio possível dentro da política, 

porque sabe que só os parlamentares que podem ajudar. Um 

aparte do vereador Josias falando que isso preocupa mesmo, 

porque tudo que é para ajudar o município, o governo federal tira. 

Entende a importância da receita federal e se tirar daqui só vai 

gerar gastos, risco de acidente, prejuízo para o meio ambiente 

porque está queimando petróleo, parece que as coisas são feitas 

sempre para piorar, então é preciso lutar para que a receita 

federal permaneça em Naviraí, porque aqui é uma cidade polo, um 

centro de interesse e as cidades circunvizinhas também utilizam 

a nossa receita. E quando diz que o prefeito tem que ouvir essa 

casa de leis, é porque os vereadores representam o povo. O 

Vereador Claudio Cezar agradeceu e reafirmou que não podem 

perder a receita e como político tem esse dever de cobrar dos 

superiores que são os senadores e deputados federais. O Senhor 

presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 143/2018 de autoria da Vereadora Rosangela 

Farias Sofa; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 
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Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Claúdia Ayako Taira Medeiros, Gerente de Receita, 

requerendo as providências, que se fizerem necessárias, para 

divulgação, nos meios de comunicação do município de Naviraí, da 

data para que a população requeira a isenção do Imposto Predial 

e Territorial Urbano – IPTU. A referida isenção aplica-se aos 

aposentados, idosos com mais de 65 anos de idade, pensionistas, 

viúvas, deficientes físicos ou mentais, como estabelece legislação 

vigente. Requer, também, por meio de relatório, o número de 

cidadãos que gozam do direito de isenção do referido imposto. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra a 

vereadora autora falando que se a pessoa estiver enquadrada 

nesse sistema, deverá comparecer no setor de cadastro do 

município, levando os documentos pessoais, comprovante de 

residência atualizado e o comprovante do rendimento atualizado 

para garantir a isenção do IPTU do ano de 2018; sabe que muitas 

pessoas não fazem isso e no outro ano tem um transtorno muito 

grande e fica reclamando que era isento, nesta casa de leis teve 

muitas reclamações de pessoas isentas que receberam a 

cobrança do IPTU; mas todo ano se faz necessário essa 

atualização no cadastro, porque muitos faleceram, outros foram 

embora da cidade e o sistema de cadastro do município não tem 

fiscal que consiga fazer essa varredura na cidade inteira, então é 

preciso informar e pede que seja via rádio, via jornal para que a 

população receba essas informações; o período será de primeiro 

de outubro a trinta de novembro, então os munícipes terão 

sessenta dias de prazo para comparecerem ao setor de cadastro 

da cidade levando seus documentos, aqueles que tem até dois 

salários mínimos pré-estabelecidos com comprovante que tenham 

mais de sessenta e cinco anos, que são aposentados, viúvas, 

deficientes, que utilizem essa casa como residência e não pode 

ser utilizado como bar, nem como mercado, ir ao setor de 

cadastro para fazer seu pedido de isenção. Comentou que teve a 
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ação total do município que é de grande valia e importância para a 

população, mas poucos compareceram e muitos perderam por não 

participarem, porque lá estavam todos os serviços do município à 

disposição da população em um único lugar; então é preciso 

informar o povo e capacitar às pessoas para que não percam 

essas oportunidades. Por isso está pedindo à Claudia e ao setor 

da prefeitura para informar à população sobre o período e os 

benefícios que o cidadão de Naviraí tem direito. O Senhor 

presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Indicação n° 087/2018 de autoria do Vereador Jaimir José da 

Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para a Senhora Ana 

Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, indicando que 

seja viabilizado o rebaixamento do canteiro central na Avenida 

Miguel Sotani, esquina com a Avenida Ipuitã, Bairro Vila Alta, 

para que se transforme em estacionamento. O Senhor Presidente 

solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 088/2018 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 a recuperação da estrada rural municipal NV-25, por 

meio de cascalhamento e patrolamento. O Senhor Presidente 

solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 090/2018 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Adriano José Silvério, Gerente de Serviços Públicos, indicando 

que seja realizada uma operação tapa-buracos em toda a 

extensão da Avenida Mato Grosso, no Bairro Varjão, e da 
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Avenida Brasil, no Bairro Jardim Progresso. Com a palavra o 

vereador autor falou que foi procurado pelos moradores daquelas 

localidades reclamando dos buracos, porque além de causar 

muitos acidentes, causa muito prejuízo aos proprietários dos 

veículos e já que as pessoas pagam seus impostos, devem ter 

retorno, senão devem aprender a entrar com ação para 

responsabilizar o município, porque constantemente as ruas estão 

esburacadas, fazem apenas um paliativo e depois fica um buraco 

pior ainda. O Senhor Presidente solicitou a Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Moção de Congratulação n° 018/2018 de autoria do Vereador 

Márcio André Scarlassara; expediente endereçado ao Senhor 

Flaviano Rodrigues, Policial Militar do Estado de Mato Grosso do 

Sul, matrícula n° 101004021, lotado no 12° Batalhão de Polícia 

Militar de Naviraí - MS, com cópia para: a Exma. Senhora Mara 

Elisa Navacchi Caseiro, Deputada Estadual do Estado de Mato 

Grosso do Sul; a Exma. Senhora Tereza Cristina Correa da Costa 

Dias, Deputada Federal do Estado de Mato Grosso do Sul; o 

Exmo. Senhor Waldemir Moka Miranda de Britto, Senador da 

República Federativa do Brasil pelo Estado de Mato Grosso do 

Sul; o Exmo. Senhor Antônio Carlos Videira, Secretário de 

Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul; o Exmo. 

Senhor Waldir Ribeiro Acosta, Comandante Geral da Polícia 

Militar de Mato Grosso do Sul; e para o Exmo. Senhor Tenente 

Coronel Everson Rozeni, Comandante do 12°/BPM/Naviraí, 

apresentando nossos cumprimentos pela prática de relevante ato 

de coragem, audácia e bravura. Tal ato de coragem advém do 

fato do Senhor Flaviano Rodrigues ter interceptado a ação de 

bandidos, em uma tentativa de assalto. Isso evitou que um crime 

se efetivasse, na noite da última sexta-feira, dia 28 de setembro 

do corrente ano, na cidade de Dourados-MS. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador autor 
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falando que é apenas para reconhecer o valoroso trabalho do 

cidadão Flaviano, que é policial militar também e que estava fora 

de serviço com os amigos em Dourados, quando houve uma 

tentativa de assalto e para evitar ele quase foi atingido com dois 

tiros, mas com a graça de Deus não pegou e conseguiu impedir o 

assalto das duas pessoas bem conhecidas que estavam com ele, 

que é o Chagas, candidato suplente ao senado e o Trad, então 

fica feliz em ver um policial sempre atento, e que tenha o devido 

reconhecimento pelo seu ato de bravura. O Senhor presidente 

colocou em votação, sendo aprovado.  

 

Em tempo: O vereador Marcio André Scarlassara solicitou que 

abone sua falta da 29ª Sessão Ordinária ocorrida no dia 25 de 

setembro do corrente ano, conforme atestado médico em anexo. 

O Senhor Presidente informou que a ausência do Vereador 

Marcio André Scarlassara está justificada. 

 

Moção de Pesar n° 022/2018 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara e outros Edis; expediente endereçado aos 

familiares do Senhor Rogério Pientka, apresentando as nossas 

sinceras condolências pelo seu falecimento, ocorrido no dia 27 de 

setembro do corrente ano. Rogamos a Deus que o receba com 

alegria, em sua morada eterna. Pedimos a Deus, também, 

confiando em sua infinita misericórdia, para que Ele conceda 

sabedoria, força e discernimento aos familiares, nesta hora tão 

difícil. Com a palavra o vereador Marcio falando que apenas para 

ressaltar a importância do trabalho prestado pelo bombeiro que 

veio a óbito, e que lamenta muito essa perda porque foi uma 

pessoa que contribuiu muito com Naviraí sempre salvando vidas e 

que Deus conforte a família. O Senhor Presidente solicitou a 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 
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Pela ordem o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior 

cumprimentou o Senhor Presidente, nobres vereadores, 

vereadoras, público que se faz presente, aos ouvintes da Rádio 

Cultura, dizendo que gostaria de propor uma moção de 

congratulação à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul do 

Campus de Naviraí pela realização da X Jornada Nacional de 

Educação, em nome das pessoas do professor Daniel que é 

diretor do campus, professor Klinger coordenador do curso de 

pedagogia e professora Viviane coordenadora da jornada; que foi 

feita abertura no dia de ontem na Associação Comercial, e que 

teve a honra de participar de pelo menos metade delas. O Senhor 

Presidente colocou em votação, que foi aprovada. 

 

 

O Senhor Presidente determinou a primeira Secretária para 

fazer a leitura da Ordem do Dia. 

 

A primeira Secretária colocou em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei n° 31/2018 de autoria do Vereador 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior e outros Edis; que em súmula: 

Dispõe sobre a mudança do nome do Centro de Saúde Naviraí e 

dá outras providências. 

Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação favorável, 

com o relator Josias de Carvalho, acompanhado dos vereadores 

Antonio Carlos Klein e Ederson Dutra. 

 

O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior falando que o projeto 

foi explicado no dia que deu entrada nesta casa de leis, porque 

recentemente faleceu do Dr. Antonito e acredita que todos que 

estão presentes nesta casa e muitos que estão ouvindo, tem 

alguma história pra contar a respeito dele ou alguma experiência 

de vida, e achou por bem e justo, com apoio de todos vereadores 
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fazer uma singela homenagem a esse homem que dedicou boa 

parte da sua vida à medicina aqui em nosso município e 

principalmente no posto conhecido como Posto do Varjão, o 

Centro de Saúde Naviraí, atendendo as pessoas naquele local 

quase que a carreira toda. E nada mais justo que o local passe a 

ser denominado Dr. Antonito Pires, então pede o apoio de todos 

os vereadores. O Senhor Presidente colocou em votação 

nominalmente. 

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei n° 31/2018 de 

autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior e outros Edis 

aprovado em primeira e única discussão e votação, por onze 

votos favoráveis e um ausente (Maria Cristina Tezolini Gradella). 

 

 

TRIBUNA 

 

 

Usou a tribuna a vereadora Rosangela Farias Sofa que mais uma 

vez cumprimentou aos presentes, os ouvintes da Rádio Cultura, 

dizendo que está iniciando mais um grande trabalho, mais um mês 

de outubro, mais um mês de combate ao câncer de mama, é mais 

um mês rosa que está buscando a atenção voltada para um 

problema que tem cura, para uma doença que pode ser evitada 

com um simples toque. E essa luta do outubro rosa é diária e 

chama a atenção das mulheres, não podemos abaixar a guarda, 

não podemos nos descuidar, é preciso abraçar essa causa e 

envolver outras mulheres nesta conquista. O seu engajamento e o 

seu compromisso com as mulheres é de mostrar a necessidade de 

estar à frente a essa luta e esse combate, fazendo realmente a 

diferença nesta divulgação de mais um mês rosa. Disse ainda que 

apresentou um pedido para que o município não canse de informar 

a população sobre os seus direitos, sobre o direito da isenção do 

imposto, falar com as pessoas de forma clara, objetiva e muito 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 16 de 23 
 

SECRETARIA 

 

simples de como conseguir o seu desconto, o seu abono dentro do 

IPTU, como garantir o seu direito o ano que vem; são as pessoas 

que tem mais de sessenta e cinco anos, as viúvas, os acamados, os 

deficientes que tem simplesmente uma casa como moradia. Falou 

ainda que gostaria de registrar o FERCITEN – Feira Regional de 

Ciência e Tecnologia de Naviraí que aconteceu no final de semana 

dias 27 e 28 de setembro de 2018, e foi uma satisfação estar 

presente no encerramento e ver os trabalhos apresentados no 

espaço do Centro Estadual de Educação Profissional Senador 

Ramez Tebet, conhecido também por Instituto Federal, com 

trabalhos apresentados dentro da matemática e suas tecnologias, 

saneamento básico que é um direito de todos; em ciências 

humanas o incentivo do estudo das escolas no blog, a ditatura 

militar no Brasil nos anos 60, que foi um trabalho maravilhoso; na 

linguagem de tecnologia a Escola de Mundo Novo divulgou o jornal 

escolar muito bom; na categoria multidisciplinar a Escola Juracy 

apresentou um trabalho maravilhoso da água e pegada hídrica; 

também teve o segundo lugar de empreendedorismo da Escola 

Vinicius de Moraes e muitas crianças choraram quando foram 

contempladas com o prêmio, como foi com os alunos de robótica 

da escola de Itaquiraí, que fizeram o monitoramento de uma 

horta, com pulverização tudo ligado à robótica; então é muito 

gratificante ver essa nova geração fazer valer o seu tempo e sua 

vivência participando de corpo e alma para poder representar sua 

escola e sua cidade em Campo Grande, que continue assim, todos 

tem sua admiração e o seu apoio. 

 

Usou a tribuna o vereador Marcio Andre Scarlassara que 

cumprimentou todos e falou da sua alegria em ver a guarda mirim 

cada dia mais forte e recuperando vidas, onde aconteceu por 

esses dias a formatura do Proerd, formando noventa crianças, 

onde foram preparadas pra dizer não às drogas; então agradece 

imensamente o trabalho de toda equipe da guarda mirim e dos 
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colaboradores que são muito importantes, C. Vale, Grupo Fogo, 

Sicredi, Miro do Matadouro, advogado Abelardo, enfim a todos 

que tem ajudado muito a guarda mirim que tem colhido muitos 

frutos. Falou também das mulheres de rosa, dessas mulheres que 

tem salvado vidas em Naviraí, mesmo com todas as deficiências, 

sem ter a mamografia aqui, elas têm brigado para os exames 

serem feitos em Nova Andradina, mesmo sem casa de apoio em 

Barretos, arrumam passagens, tem doações de fraldas, então são 

verdadeiros anjos de rosas, no qual parabeniza a todas essas 

mulheres e estende seu cumprimento à sociedade falando da 

importância na ajuda para manter a rede feminina de combate ao 

câncer em pé. Falou ainda que tem andado por toda Naviraí, 

passando nas casas dias e noite, sendo muito bem recebido, 

ouvindo a população e aproveitando para falar do trabalho das 

deputadas Mara Caseiro e Tereza Cristina, que terão ainda 

muitos projetos para Naviraí e Mato Grosso do Sul, aproveitou 

para deixar seu abraço e que seu gabinete está aberto para 

atender toda população. Ressaltou ainda sobre a cobrança que 

fez sobre o local onde era o Centro de Convivência, um local onde 

deu tanta alegria aos idosos, tá certo que hoje tem um centro 

muito melhor, uma doação do deputado Geraldo Resende, mas 

fala da sua tristeza em ver um bem público daquele jeito, 

totalmente abandonado, sendo que poderia ser uma creche, para 

atender tantas mães que lutam por uma vaga na creche e não 

conseguem; falou também de outro local no Bairro Boa Vista que 

está totalmente abandonado pela atual administração; é triste de 

ver, porque enquanto pagam altíssimos alugueis em imóveis, o 

povo fica sem medicamento na farmácia, fica sem médico, fica 

sem cirurgias, isso é um total descaso com Naviraí com esse 

prefeito despreparado para conduzir nosso município, mas pode 

ter certeza que ele e os demais colegas estão a disposição para 

ouvir e lutar pela população Naviraiense. 
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Usou a tribuna o vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior 

cumprimentando ao excelentíssimo senhor presidente, Jaimir 

José da Silva, excelentíssimos vereadores, excelentíssimas 

vereadoras, público presente, ouvintes, e disse que 

primeiramente gostaria de parabenizar a conquista da Professora 

Ivonete Dezinho, que recebeu o prêmio “Educador nota 10”, foi 

eleita pela internet e representou e representa muito bem 

Naviraí com seu projeto que foi selecionado, sendo destaque 

nacional na imprensa e deixando a todos muito orgulhosos, então 

deixa o seu reconhecimento falando que irá materializar isso 

através de uma moção de congratulação ou algum outro 

instrumento legal desta casa de leis para parabenizar a 

professora Ivonete Dezinho pela conquista, que sem dúvida é um 

prêmio justo pelo reconhecimento de um projeto e que leva o 

nome de Naviraí nos quatro cantos desse país. Parabenizou ainda 

a todos que participaram, que contribuíram direta e 

indiretamente, aos alunos, os pais, a toda comunidade escolar que 

abraçou a causa e com certeza se vê reconhecido através desse 

prêmio conquistado. Disse ainda que no próximo dia 07 terá 

algumas decisões para serem tomadas, porque estamos a exatos 

cinco dias da eleição, que vai determinar os rumos do nosso país, 

do nosso estado, do nosso município e consequentemente das 

nossas famílias; por isso é importante participar desse processo, 

processo democrático de eleições diretas, não deixem que os 

outros decidam por você, exerçam o seu poder de voto, exerça a 

sua responsabilidade com o voto, investigue, pesquise a vida dos 

candidatos, daqueles que estão pleiteando os mandatos públicos 

parlamentares e executivos, para que de fato tenha segurança, 

por mais desacreditada que esteja a nossa política e de fato 

está, nós é que temos o poder de mudança em nossas mãos. Dia 7 

de outubro seremos todos iguais, cada um tem o direito e o poder 

de transformação de um voto em contrapartida cada um tem a 
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responsabilidade de um voto, então exerçam o seu poder de 

mudança, decidam baseado naquilo que você vive que você sente 

no que sabe e nas pesquisas que você fez. O dia da eleição é 

importante, é o momento em que precisamos interferir, é a nossa 

principal forma de manifestação. E para aqueles que falam de 

voto de protesto, de votar em branco, de votar nulo, de deixar 

de votar em protesto, a melhor forma de protesto é o voto 

consciente, o voto analisado, aquele que você sabe exatamente o 

porquê está votando. Então participem e façam seu voto de 

protesto indo às urnas no dia 7 de outubro votando. Disse ainda 

que precisa fazer uma série de agradecimentos, primeiramente à 

Deus que tem sido absolutamente generoso com ele, em todas as 

eleições em que disputou e disputa hoje, tem sido agraciado com 

a mais sublime expressão do poder de Deus, da generosidade, da 

misericórdia de Deus em sua vida, com uma campanha 

absolutamente tranquila e agradecido. Agradece a sua família que 

em todos os momentos o acompanha e acredita nessa nova 

empreitada, tem apoiado nos momentos mais difíceis, sorrido nos 

momentos de alegria e chorado nos momentos de tristeza, seus 

pais, esposa, filhos, irmã, sogro, sogra, enfim, é importante a 

presença da família porque sem dúvida nenhuma é a primeira base 

que temos então os mais sinceros agradecimentos aos seus 

familiares. Agradeceu aos amigos que tem acompanhado, aos 

colaboradores, apoiadores, aqueles que estão contratados ou não 

pra levar o seu nome mais longe, em todas as cidades onde tem as 

campanhas estabelecidas, agradeceu a todos, porque têm sido 

parceiros, amigos e tem sonhado esse sonho da representação na 

câmara federal aqui no conesul do estado; enfim agradece a toda 

população pela hospitalidade, por onde passa está sendo 

extremamente bem recebido, seja em Naviraí, seja nos 

municípios da região, às vezes no município um pouco mais 

distante fora do conesul, em todos os lugares por onde passou, 

nas reuniões, nas visitas, nas caminhadas, o povo do Mato Grosso 
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do Sul tem sido hospitaleiro, respeitando cada um a opinião do 

outro e não tem dúvida que sai dessa eleição muito mais forte do 

que entrou e quiçá eleito deputado federal, para que a partir do 

ano que vem conseguir contribuir ainda mais com o município já 

em outro âmbito. Hoje é momento de gratidão, agradecer a todos 

que tem sido muito gentis e generosos com ele e que o tem 

recebido em suas casas e que tem contribuído com sua campanha, 

isso o deixa muito feliz e esperançoso de que é possível fazer 

uma boa política, com honestidade, com caráter e falando a 

verdade, é nisso em que acredita e que vai sempre acreditar. 

Deseja que todos fiquem com Deus e que ele ilumine a cabeça, os 

pensamentos e a escolha de cada um e que seja feito aquilo que 

for melhor para o povo, para o país, para o estado, para os 

municípios e para as famílias. 

 

Usou a tribuna o vereador Josias de Carvalho que cumprimentou 

o Senhor Presidente, nobres pares, senhores presentes e 

ouvintes da Rádio Cultura, falando que essa gestão municipal está 

passando por muitas dificuldades e como vereador faz muitas 

cobranças que é muito importante para poder ajudar a direcionar 

o trabalho do executivo, porque praticamente todos os dias os 

cidadãos procuram pelos vereadores para questionar e buscar 

soluções e essa sintonia com a população é importante, porque 

todos foram escolhidos para representa-los. Falou ainda que uma 

senhora o procurou porque precisa fazer um raio x e não 

conseguiu ser atendida ainda, onde conversou com o gerente de 

saúde e o questionou sobre o raio x da assistência social que 

ainda não foi consertado, e foi informado que já foi feito o 

pregão pra justamente consertar e normalizar o atendimento do 

raio x; mas se lembra que na gestão passada acontecia esses 

problemas e também sempre havia dificuldades no conserto; 

disse que esteve no hospital municipal, mas tinha uma fila imensa 

pra fazer o raio x, com o técnico desesperado e as pessoas 
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bravas, com razão porque todos pagam impostos pra ter esse 

atendimento e infelizmente essa demora prejudica as pessoas 

que necessitam do resultado para serem medicadas. Mas enfim, 

ele e todos os vereadores estão sempre cobrando e tentando 

ajudar a solucionar os problemas do município e quando diz que o 

executivo tem que se aproximar desta casa é justamente para 

que juntos possam somar as ideias e encontrar a solução mais 

rápida para ajudar a população e o município. 

  

Usou a tribuna o vereador Antonio Carlos Klein que cumprimentou 

todos os presentes e ouvintes da rádio, e falou que hoje é a 

última sessão ordinária desta casa antes das eleições do dia 7, 

próximo domingo, um momento onde todos devem se 

conscientizar da necessidade de fazer um bom voto. 

Infelizmente temos um país envolvido em todo tipo de falcatruas 

no que diz respeito ao governo, mergulhado na maior recessão 

financeira imoral que tem na história do país, e tudo isso tem 

acontecido porque vivemos momentos muito ruins para o país, 

porque se partiu do princípio de que a família atrapalha o estado 

e todos sabem desde os bancos escolares quando se estudava 

educação moral e cívica nas escolas, de que a família é a célula 

mater da sociedade, quando uma família está enfraquecida, a 

nação está enfraquecida e fica submetida a interesses de fora 

do país. Nós vemos os valores morais religiosos não serem 

respeitados mais pelas pessoas e principalmente pelos governos 

quando permite várias coisas que acontecem e que vem em 

prejuízo da própria população de um país, que sabemos que é um 

país cristão e a fé do povo não é respeitada pelas atitudes que os 

governos tomam. O país passa por essa crise principalmente 

acentuada depois de 2014, em torno de trinta e seis milhões de 

pessoas ainda abaixo da linha de pobreza passando por 

necessidades, perdendo até mesmo a esperança de um futuro 

melhor e temos mais de doze milhões de desempregados, de 
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pessoas que são humilhadas diariamente porque não é dada 

oportunidade de ter um trabalho para poder colocar o sustento 

em sua mesa. A política que se pratica no país é do quanto pior 

melhor para que os governantes e as pessoas que estão no poder, 

quanto mais o povo ser humilhado, quanto mais o povo sofrer, 

quanto mais o povo estiver na linha de pobreza, para o 

governante é melhor, porque eles usam o povo como massa de 

manobra. Essa política do quanto pior melhor tem que mudar, a 

única forma pra mudar isso de forma democrática, de forma 

pacífica, de forma inteligente e com fé, é através do voto; e 

domingo tem as eleições, onde poderá escolher os deputados 

estaduais, deputados federais, dois senadores, governo do 

estado e o presidente da república, é hora de pensar realmente 

com muito cuidado e pedindo que Deus dê sabedoria a cada um de 

nós para escolhermos o melhor para nossa cidade, nosso estado, 

nosso país; é um momento único na vida de cada um, não podemos 

nos omitir e deixar de votar, é preciso votar e votar consciente, 

não por interesse próprio, mas pensando no país como nação, no 

povo brasileiro que precisa de um governo que tenha ordem, que 

tenha progresso no país e que exista espaço pra todos 

independente de sexo, de religião, de condição financeira. 

Sabemos que Deus está com o Brasil, sabemos que o povo 

brasileiro tem fé e precisamos neste momento que Deus dê 

sabedoria pra cada um pra que escolha o melhor para o nosso país 

e que vai colocar ordem na casa, que vai trazer progresso e 

trazer respeito às famílias, porque um país que não tem fé e que 

tem uma família enfraquecida é um país que está submetido a 

interesses de fora e não queremos isso. Temos o dever cívico de 

votar, temos a obrigação moral de escolher o melhor e temos a 

necessidade de escolher aquele que vai realmente representar os 

interesses de cada um do povo brasileiro. Temos que pensar que 

o Brasil está acima de tudo e que Deus está acima de todos.  
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Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus o Senhor 

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

Farias Sofa, secretária, lavrei presente ata que vai por mim e o 

Presidente assinado. 

 

SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos dois dias do mês de 

outubro do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 

 Rosangela Farias Sofa 

      1ª Secretária         

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 

 

 

 

 

 


