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SECRETARIA 

 

ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09/10/2018. 

 

 

Aos nove 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, Marcio Andre 

Scarlassara e Maria Cristina Tezolini Gradella. O Senhor 

Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária e invocando a 

proteção de Deus, convidou a todos os presentes para a leitura 

de um texto bíblico. Na sequência o Senhor Presidente solicitou a 

primeira secretária para fazer a leitura do expediente - 

informou que a ata da 26ª Sessão Ordinária do dia 06/09/2018 

encontra-se a disposição na secretaria desta casa de leis.  

Ofício n° 229/2018/NAVIRAIPREV de autoria do Senhor 

Moisés Bento da Silva Júnior, Diretor Presidente do 

NAVIRAIPREV, encaminhando cópia do balancete relativo ao mês 

de setembro de 2018. O Senhor Presidente informou aos 

Senhores Vereadores que o balancete se encontra a disposição 

dos Senhores Vereadores na Secretaria desta Casa de Leis. 

Ofício nº 024/2018 justificativa de ausência da Vereadora 

Maria Cristina Tezolini Gradella na 30ª Sessão Ordinária. O 

Senhor Presidente informou que a ausência da Excelentíssima 

Senhora Vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella na 30ª 

Sessão Ordinária, realizada em 02 de outubro do ano corrente, 

encontra-se justificada. 
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Documento em justificativa de ausência do Vereador Márcio 

André Scarlassara na 17ª Sessão Ordinária com atestado em 

anexo. O Senhor Presidente informou que a ausência do 

Excelentíssimo Senhor Vereador Márcio André Scarlassara na 

17ª Sessão Ordinária realizada em 29 de maio do ano corrente, 

encontra-se justificada. 

C.I. nº 001/2018 em justificativa à ausência do Vereador 

Jaimir José da Silva na 17ª Sessão Ordinária. O Senhor 

Presidente informou que a ausência na 17ª Sessão Ordinária 

realizada em 29 de maio do ano corrente, encontra-se 

justificada. 

 

Apresentação dos projetos 

 

Projeto de Lei Complementar nº 009/2018 de autoria do Poder 

Executivo Municipal; que em súmula: Institui a Política Municipal 

de Mobilidade Urbana em Naviraí-MS, e dá outras providências. 

O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões para 

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

confere o regimento interno. 

 

Projeto de Lei nº 037/2018 de autoria do Poder Executivo 

Municipal; que em súmula: Altera a denominação de Ruas 

localizadas na Vila “João de Barro”, constantes da Planta Geral 

da Cidade, e dá outras providências. O Senhor Presidente 

perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, entendendo 

que sim, encaminhou às comissões para que possam analisar e dar 

os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento 

interno. 
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Projeto de Lei nº 038/2018 de autoria do Poder Executivo 

Municipal; que em súmula: Autoriza o Poder Executivo a celebrar 

Termo de Fomento, com base no Decreto Municipal nº 69/2017 e 

Lei Federal nº 13.019/2014, com a Seleta Sociedade Caritativa 

e Humanitária – S.S.C.H., e dá outras providências. O Senhor 

Presidente perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, 

entendendo que sim, encaminhou às comissões para que possam 

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

regimento interno. 

 

Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de Informações, 

Indicações e Moções: 

 

Requerimento nº 144/2018 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, 

requerendo que sejam prestadas informações sobre o 

cronograma da construção dos banheiros públicos, que serão 

implantados no Parque de Recreação Infantil Cantinho do Céu, na 

praça João Alves, localizada no Conjunto Habitacional Harry 

Amorim Costa. A presente solicitação tem por finalidade 

esclarecer aos cidadãos, que utilizam o referido parque, sobre o 

andamento das obras, tendo em vista que a Cooperativa Agrícola 

Sul Mato Grossense - COPASUL comprometeu-se em 

disponibilizar funcionários para a construção dos referidos 

banheiros, e está aguardando o posicionamento do Poder 

Executivo, quanto à disponibilização do material para os 

trabalhos serem iniciados. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor que cumprimentou o 

presidente, demais colegas e a população, falando que mais uma 

vez após um pleito eleitoral volta a trabalhar para conseguir mais 
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coisas para população Naviraiense e que faz essa cobrança 

porque o Harry Amorim é um dos melhores bairros graças ao 

trabalho desenvolvido pelo Apolônio que vive em função do bairro 

e com certeza é um dos melhores presidentes de bairro de 

Naviraí; falando que foi feito em parceria com a Copasul um 

parque muito bonito no referido bairro, mas é preciso fazer 

banheiro no local, onde a Copasul já se prontificou a ajudar, mas 

é necessário ter o projeto e autorização da prefeitura para 

fazer, então o que está pedindo é que o poder executivo entre 

em contato com o Senhor Apolônio e com a Copasul para poder 

dar sequência e agilidade a esse trabalho onde irá beneficiar e 

muito as pessoas que frequentam o parque. Com a palavra o 

vereador Josias que cumprimentou a todos, parabenizou o 

vereador autor e disse que concorda que deve ter um banheiro no 

local e também nas outras praças que não possui, mas o problema 

de construir o banheiro é o cuidado depois, porque se não tiver 

um vigilante ou um guarda noturno sempre presente, irá servir de 

ponto de drogas, porque hoje as ideologias estão pedindo a 

liberação das drogas, as ideologias estão pedindo para que 

estuprem as crianças e é um absurdo; então se fizer o banheiro é 

preciso uma vigilância constante. Um aparte do vereador Marcio 

falando que só está pedindo esse banheiro para o Parque Infantil 

Cantinho do Céu no Harry Amorim, porque a Copasul teve um 

cuidado em telar tudo para não entrar animais e tem guarda no 

local que cuida, e a noite ele tranca para não ter vândalos; porque 

em outros locais que tem banheiro como no balneário municipal e 

no parque Sucupira, está um lixo, a cara do prefeito Izauri, por 

isso está pedindo apenas naquele bairro porque realmente tem 

quem administra. O vereador Josias falou que é por isso que 

questionou, porque não adianta fazer banheiro e deixar à mercê 

de vândalos porque vira ponto de drogas e outras coisas. Com a 

palavra a vereadora Lourdes informando que aquela praça não foi 

feita pela Copasul e sim pelas mulheres dos cooperados que 
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fizeram um curso e o trabalho delas seria fazer uma praça, onde 

pediram ajuda no comércio para fazer; mas acha louvável essa 

preocupação em fazer banheiros. O Senhor presidente colocou 

em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 145/2018 de autoria da Vereadora Maria 

Cristina Tezolini Gradella; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Welligton de Mattos Santussi, 

Gerente de Saúde, requerendo a contratação de um médico no 

ESF do Jardim Sol Nascente. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra a vereadora autora cumprimentando ao 

senhor Presidente, nobres vereadores, público presente e 

ouvintes da rádio, falando que de novo vem falar da saúde porque 

vários postos de saúde sem médicos e essa unidade de saúde do 

Sol Nascente atende mais de seis mil pessoas, a população que 

mora nos bairros Sol Nascente e no Portal Residence, e a dra. 

Daniela que era médica há muitos anos ali desde que o posto foi 

implantado, foi embora da cidade há três meses e desde que ela 

foi embora não tem médico no posto; existe médico eventual, 

mandam médicos pra fazer receitas, atender meio período, para 

atender duas ou três vezes na semana e isso não basta, precisa 

do médico todos os dias nos dois períodos no posto; é uma 

população super numerosa, tem mais de cem gestante naquela 

unidade de saúde e não tem médico. Toda semana recebe 

reclamação, é uma população que precisa muito do posto e o pior, 

tem processo seletivo vigente, a médica está morando na cidade 

e não foi chamada ainda para o processo seletivo. Ela só faz 

plantão no hospital, porque não deixaram ainda ela assumir o 

posto. Então não consegue entender o gerente de saúde estar 

com o profissional na cidade que passou no processo seletivo, 

morando aqui, porque ela veio de fora esperando ser chamada, 

mas ainda não foi chamada pelo processo seletivo, faz plantão 
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eventual no hospital e a unidade sem médico ainda; então essa 

justificativa de que não tem médico para colocar, não é verdade; 

a comissão de saúde vem pedindo, vem pedindo também agentes 

comunitários nas áreas descobertas que também tem processo 

seletivo pra ser chamado e não foram chamados ainda, estão 

brincando com a saúde. Aproveitou para falar do mamógrafo que 

ficou quebrado dois anos e foi consertado, mas na semana que 

iniciou a fazer as mamografias, lembraram que não tinham 

contrato para fazer laudo, e aí parou de novo porque não tem 

contrato com laudo, estamos no outubro rosa e de novo sem 

fazer mamografia. Um aparte do vereador Marcio falando que é 

triste e lamentável ver o caos que a nossa saúde se encontra, 

lembrando que o gerente de saúde e a Claúdia Flor se 

comprometeram aqui na câmara, inclusive enviando com cópia ao 

MP, falando que não iriam faltar mais médicos nos postos de 

saúde, mentiram, porque a população está morrendo em Naviraí e 

não podemos nos calar, alguém tem que ser responsável por esse 

descaso com a saúde, esse prefeito tem que ouvir os vereadores. 

Um aparte do vereador Josias falando que nada justifica uma 

saúde que no ano passado gastou cinquenta e quatro milhões de 

reais e ainda ver o raio x quebrado na assistência social e 

pessoas indignadas no hospital municipal referente ao 

atendimento, então essa questão das gerências já deveriam ter 

sido resolvidas e solucionadas e é preciso que essa gestão tenha 

medidas urgentíssimas para atender a população e que o prefeito 

trabalhe com a participação desse câmara, porque até o momento 

ele não tem permitido isso, e os vereadores só querem o bem do 

município. A vereadora Cris Gradella disse que fica muito triste 

porque todas as sessões tem a pauta saúde aqui e como 

vereadora só pode cobrar, infelizmente não pode executar, 

depende que a prefeitura realmente faça, e todos os dias as 

pessoas perguntam se ela não está vendo que não tem médico e 

que não tem exames. Disse ainda que estão falando que irá voltar 
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a cirurgias eletivas, mas serão feitas em Dourados e Campo 

Grande, porque em Naviraí ainda não tem material para fazer, 

não tem fios cirúrgicos para fazer as cirurgias, não tem 

medicamentos para todo tipo de cirurgia, então não vai voltar a 

fazer cirurgia eletiva. Está faltando planejamento na gerência de 

saúde, porque primeiro tomam as medidas para depois ver o que 

vai ser feito, então tá muito difícil. Um aparte do vereador 

Júnior do PT que cumprimentou a todos e disse que gostaria de 

enfatizar a fala da vereadora Cris e falar pra população que os 

vereadores sabem sim que está sem cirurgias, sabem que está 

faltando medicamentos, sabem que tem PSF que está sem 

médicos, sabem da falta de estrutura, sabem da falta de 

valorização dos servidores da saúde e sessão após sessão 

discutem saúde e cobram diariamente, porque essa é a função do 

vereador, infelizmente o vereador não tem o poder legal de 

chegar e mandar fazer, mandar executar ou mandar comprar, não 

tem esse poder estabelecido por lei, a função é apontar 

sugestões e cobrar que as coisas sejam feitas e isso eles tem 

feito diariamente. A vereadora Cris Gradella agradeceu e deixou 

sua indignação porque mais uma vez vai passar o outubro rosa 

sem fazer mamografia aqui em Naviraí. Com a palavra a 

vereadora Lourdes Elerbrock falando que o vereador Josias 

disse que somos a base e ela diz que não sabe até que ponto são a 

base, porque quando há base, tem o entendimento que o prefeito 

estará ouvindo e cumprindo o que a base pede, que é nada mais do 

que a obrigação dele fazer, mas não faz; a saúde está na miséria 

total tanto que uma pessoa fez cirurgia e para tomar banho tinha 

que sentar em uma cadeira toda enferrujada, falou também de 

uma pessoa do seu grupo de oração que estava sempre mal e ia 

travada para o hospital, onde apenas davam um remedinho e a 

mandavam pra casa, até que foi embora para o Paraná e na 

primeira consulta o médico disse que o problema dela era muito 

mais complicado do que ela imaginava, onde fez muitos exames e 
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já está com cirurgia marcada para fazer; aqui estava há anos 

sofrendo, tratando apenas com paliativo e agora em outro estado 

já conseguiu, isso é uma vergonha para Naviraí, nada vai pra 

frente, tanto que dois anos seguidos pede sobre o viveiro de 

mudas para fazer a farmácia viva e agora que veio a resposta 

falando que o terreno que tem é a quatro quilômetros da cidade, 

mas que não há condições de fazer porque é muito longe, então se 

pergunta quando que esse povo vai acordar para fazer uma saúde 

decente para os munícipes desta cidade. Com a palavra o 

vereador Simon, cumprimentou a todos e disse que ele que 

trouxe o fato a respeito da cadeira enferrujada e que após a 

sessão irá constatar in loco para ver de fato essa cadeira para 

tomar as providências cabíveis, porque é inadmissível o que está 

acontecendo em Naviraí, todos os vereadores estão indignados e 

a respeito da base do prefeito, nem considera isso, porque 

ninguém tem coragem de defender esse prefeito; no começo do 

mandato tentaram manter o mínimo de convívio possível com ele, 

mas não foi possível porque ele não aceita nenhum tipo de opinião. 

Um aparte do vereador Josias falando que o vereador Simon tem 

razão porque todos os vereadores tentaram uma aproximação 

para ter um movimento harmonioso entre o executivo e o 

legislativo, mas o prefeito criou uma barreira entre eles; e no 

tocante a saúde, disse que todo secretário de saúde que o 

prefeito coloca, parece um soldado que vai à guerra sem munição, 

porque não conseguem fazer nada. Um aparte do vereador 

Claudio Cezar que cumprimentou e falou que são treze 

vereadores preocupados com o município sendo base ou não, 

porque a base também não é ouvida, aproveitando para 

parabenizar o deputado da cidade que foi eleito, Dr. Onevan que 

se intitula o deputado da saúde e que vai ser muito cobrado 

porque será o nosso representante, então espera que nos ajude a 

trazer recursos para melhorar a saúde do povo de Naviraí. O 

vereador Simon falou que a respeito dos deputados, todos tem 
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que ser provocados, seja estadual ou federal, mas essa 

provocação tem que partir não só do legislativo, mas também do 

executivo que não faz isso, embora não acredita que o deputado 

eleito vá fazer porque ele já tá no novo mandato e não tem feito, 

mas torce e espera que ele faça porque já tá na hora; mas deixa 

aqui sua indignação, porque não podemos continuar da forma que 

está o Izauri tem que ouvir essa câmara senão os vereadores 

terão que tomar medidas, porque a foto que recebeu da cadeira 

para a pessoa operada utilizar para tomar banho chega a ser 

desumano, porque não é mais questão de má gestão, má 

administração, isso é falta de respeito com o ser humano, esse 

prefeito não respeita as pessoas. Um aparte da vereadora 

Lourdes falando que um dia estava com o prefeito, e na hora da 

reunião o gerente de saúde ligou para falar o que estava 

planejando, onde o prefeito disse que não era pra fazer porque 

quem mandava era ele; então o gerente não tem direito de tomar 

atitude nenhuma sem que o chefe ordene. O vereador Simon 

disse que no governo do Izauri são poucos gerentes que tem 

autonomia, são poucos que conseguem transitar por livre arbítrio 

e sobre o tema saúde, a vereadora Cris foi muito feliz quando ela 

disse que não está acontecendo nada na saúde de Naviraí, não 

tem cirurgias, não tem medicamentos, não tem fio, não tem nada 

e essa da cadeira é mais uma, porque na recepção as cadeiras 

estão todas quebradas, as pessoas tem que esperar o 

atendimento que é demorado e não tem condições de ficar numa 

cadeira decente e quando chega do lado de dentro também não 

tem, é um estado de calamidade, é má gestão porque não 

consegue fazer nem o básico. Um aparte do vereador Ederson 

Dutra cumprimentando a todos e falando que é triste receber 

essa foto da cadeira na santa casa, isso só mostra que o prefeito 

Izauri não tem amor pelas pessoas e que falta um coração nele, 

porque ele só ouve a Milene e a Carol, e aproveitou para fazer 

uma comparação especificamente da cadeira, porque a cadeira do 
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gabinete da Senhora Carol é a cadeira que era do prefeito 

anterior, sendo que a população tem que sentar numa cadeira 

toda arrebentada, mas a princesinha do prefeito senta na 

cadeira de prefeito. Então vereador que fala que é base do 

prefeito tem que tomar vergonha na cara, porque estaria traindo 

a população, porque para o prefeito a população tem que se danar 

e se lascar, assim como os vereadores, porque vai lá para falar 

com ele e fica sentando com cara de tacho e ele não atende, só 

atende os puxa sacos dele, vereador ele não atende porque deve 

ter medo de ouvir verdade na cara, porque ele fala mesmo e 

cobra quando tem que cobrar, assim como a Cris fala com 

autoridade da saúde, porque ela já foi gestora da saúde e só 

falou a verdade; agora a d. Lourdes falou que o Wellington não 

tem autonomia, mas ele é o ordenador de despesa, é o gerente de 

saúde, se ele for pedir para o Izauri daí que vai morrer gente, e 

se ele der autonomia só para a Milene e Carol, não precisa mais 

de gerentes, é só colocar uma delas de gerente geral e pronto, 

economiza o salário desses gerentes que não estão servindo pra 

nada. O vereador Simon reafirmou que apresenta sua indignação 

e pede pra gestão fazer alguma coisa para sanar pelo menos os 

problemas básicos urgentemente. Com a palavra a vereadora 

Rosangela que cumprimentou a todos e disse que gostaria de se 

atentar ao pedido da vereadora Cris e que gostaria de assinar 

também, porque é muito importante ter o médico para dar 

cobertura para a população daqueles bairros, para diminuir o 

fluxo da santa casa; e falou também que está muito feliz com a 

reeleição do deputado Onevan e que irá cobrar muito dele, 

porque está aqui para fazer a diferença e irá fazer o que não foi 

feito, se o prefeito não aceitar trabalhar junto com o Onevan, 

ela vai trabalhar com o Onevan, com o Zé Teixeira e com todos 

que querem que Naviraí avance, é preciso regionalizar Naviraí 

porque todas as cidades que regionalizou, deu certo, então é 

preciso enfrentar desafios e tem certeza que o prefeito vai ser 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 11 de 36 
 

SECRETARIA 

 

parceiro, porque precisamos que a saúde seja resolutiva e não 

paliativa, é preciso mostrar que Naviraí tem condição de atender 

sim. Um aparte da vereadora Cris Gradella falando que o que a 

deixa triste é que vem cobrando sempre, e á quinze dias atrás 

falou da dedetização que estava vencida desde junho e do mato 

alto que está na santa casa, continua igual e nem resposta ao 

requerimento teve, os vereadores não são respeitados nem nos 

prazos de documentação, então fica muito difícil, porque estão 

sempre apontando os erros e onde poderia melhorar, mas 

ninguém escuta e isso a deixa muito triste, porque enquanto 

vereadora só pode cobrar, não pode fazer mais nada; e a 

impressão que tem é que o gerente de saúde abandonou o 

hospital municipal para que se torne um caos e realmente vire 

fundação ou OS logo, mas quem padece é o povo, porque essas 

coisas não se transformam do dia pra noite, demora anos pra 

acontecer. Um aparte do vereador Marcio falando que ontem a 

noite foi ao hospital municipal com o ex-vereador Benedito 

Missias e percebeu que muitos andarilhos, pessoas drogadas e 

embriagadas estão dormindo na porta do hospital, fotografou 

tudo, porque tem muitas mães com crianças aguardando para 

visitar quem está internado, então ligou para o Wellington para 

informar e ele disse que irá tomar providências, então espera que 

realmente faça isso, porque ali não é um local para eles ficarem, 

em Naviraí temos dois albergues para acomodar esses andarilhos, 

por isso que sempre fala que realmente está faltando 

administração e gestão em Naviraí. Um aparte do vereador 

Josias parabenizando a vereadora Rosangela pela fala e a 

vereadora Cris pela ponderação e forma técnica e espera que 

suas palavras surtam efeito, porque essas cobranças são 

necessárias fazer, mas não podem fazer cobranças com 

truculência e com falta de educação, parecendo que é uma 

questão pessoal quando direciona as palavras para os funcionários 

de lá, um vereador tem que ter educação e coerência nas 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 12 de 36 
 

SECRETARIA 

 

cobranças; não pode dizer que um vereador não tem vergonha na 

cara quando fala que é base, porque senão a oposição também não 

tem vergonha na cara, então é preciso ter respeito nessa casa de 

leis pelo companheiro a questões relacionadas no tocante à 

gestão, é preciso ter ponderação e equilíbrio. A vereadora 

Rosangela disse que não se cansará até resolver o problema da 

saúde de Naviraí, porque com certeza esse é o grande desafio 

que essa câmara está enfrentando, mas irá enfrentar com muita 

garra e muita coragem. Com a palavra o vereador Ederson Dutra 

falando que quando usa o seu tom de desabafo, muitas vezes é 

interpretado com truculência e com falta de educação, porque 

transpassa o sentimento da população, mas nunca será taxado de 

por falta de caráter, porque desde o começo do seu mandato 

está nessa linha e não deu um passo atrás; e quando cobra o 

prefeito, fala a verdade. Um aparte do vereador Marcio falando 

que as palavras do vereador Neninha são as mesmas dele, porque 

nenhum vereador aqui concorda com o prefeito, ele não tem base 

aqui não, ninguém quer concordar com um prefeito que não cuida 

da saúde, que não coloca lâmpadas na cidade, que não recolhe o 

lixo da cidade, que corta as horas extras do salário do 

trabalhador, então não acredita que tenha algum vereador aqui 

que seja base do prefeito, porque ninguém apoia as coisas 

erradas que ele faz. O vereador Ederson disse que jamais irá 

faltar com respeito com ninguém, porque foi eleito pra cobrar, 

pra fiscalizar e pra auxiliar a administração, mas se a 

administração não o escuta, não o atende e não respeita o seu 

mandato, não está respeitando a população, foi eleito para ser 

base da população e tem palavras que tem que ser ditas, não pode 

se acovardar, porque o único momento que tem para falar a 

verdade dessa gestão fracassada é aqui nesse microfone, aqui é 

o único momento que consegue defender a população que tá no 

posto de saúde e não tem médico pra fazer o atendimento, que 

vai a farmacinha e não tem remédios, que vai a santa casa e não 
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faz cirurgias, que vai ao colégio onde falta merenda, é onde 

cortou as horas dos trabalhadores braçais, mas nomeou uma 

secretaria com cem por cento, então não tem coerência isso, tem 

que cortar de quem ganha mais, tem que fazer um choque de 

gestão pra quem ganha mais, e não é possível que só ele esteja 

errado, e se tiver dá a sua mão à palmatória, mas é preciso 

mostrar uma atitude louvável dessa gestão que fez em benefício 

da população; e se falou alguma palavra agressiva pede perdão 

porque não está aqui para ofender ninguém, mas essa é a sua 

linha, desde o começo até agora, respeita quem defende o 

prefeito, mas tudo tem limite, porque ele tem que olhar pelo 

menos uma vez nesse mandato para população que o elegeu, então 

pede desculpas se foi deselegante em seu desabafo, mas é que o 

seu sentimento é sentimento da população e não se elegeu para 

ser puxa saco de prefeito. Com a palavra o vereador Fabiano 

Domingos dos Santos que cumprimentou a todos e falou que essa 

é uma gestão difícil, porque no setor de esporte já passaram 

cinco gerentes, na cultura está sem gerente, também não tem 

chefe de gabinete, na santa casa está sem diretor, e ainda os 

funcionários estão procurando os vereadores para pedir 

materiais, tanto que ele comprou tesouras para poda de árvores 

e vassouras, porque a prefeitura não está comprando, falou ainda 

que os quatro caminhões de lixo estava quebrado e a população 

cobrando, onde todos os vereadores tentam ajudar, mas o 

prefeito não aceita ajuda. Com a palavra o vereador Josias de 

Carvalho parabenizando a fala do vereador Fabiano que foi com 

muita consciência, porque falar puxa saco, acha que é uma palavra 

chula, esdrúxula e dentro desta casa tem que ter consciência do 

que fala, porque muitas pessoas estão ouvindo através da rádio 

Cultura; e a questão de caráter e personalidade cada um tem a 

sua, só não pode ser demagogo, não pode estar aqui fazendo 

críticas e ao mesmo tempo na sala do prefeito, portanto quer 

deixar bem claro que ele não faz isso, mas como representante 
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da população ele tem que cobrar e com veemência; quando o 

prefeito tem o seu trabalho reconhecido, não vê nenhum motivo 

para não reconhecê-lo, e quando está indo mal não tem nenhum 

constrangimento em cobra-lo, por isso estão cobrando, porque a 

saúde não está indo bem e já disse isso aqui, como a vereadora 

Cris que fez suas colocações muito bem feitas, a vereadora 

Rosangela, o vereador Simon, assim como todos estão cobrando e 

assim que tem que ser, os vereadores tem que estar unidos para 

cobrar pela população, esse é o papel do qual estão 

desempenhando aqui e com muito amor pela cidade, só não quer 

ser oposição no que tange as coisas boas, só quer ser oposição no 

sentido quando as coisas não estão indo bem. Um aparte do 

vereador Marcio falando que tem feito muitas cobranças aqui 

também, mas quando tem que elogiar também o faz, inclusive 

entrou com uma moção hoje porque as avenidas estão sendo 

limpas pelos presos, que através de um convênio firmado com o 

conselho da comunidade, Agepen, presídio, estão trabalhando na 

limpeza do serviço público da cidade, é o primeiro ato bom que vê 

nessa administração, mesmo que tenha sido na base da pressão. 

O vereador Josias agradeceu e disse que de fato é preciso 

elogiar, mas também cobrar quando necessário, e no que tange a 

saúde está um caos, essa é a realidade, tanto que ainda não 

consertaram nem o raio x da assistência social, que já cobrou 

várias vezes através de requerimento. Com a palavra o vereador 

Klein que cumprimentou a todos e disse que ouviu atentamente 

todas as falas dos colegas vereadores, principalmente em relação 

a situação da saúde e da administração de um modo geral nesses 

debates que houveram e quer colocar novamente o que várias 

vezes já falou, que uma empresa privada ou uma empresa pública 

como é o caso do município, ele tem que trabalhar com equipes de 

pessoas que saibam o que estão fazendo. E qualquer presidente 

de uma empresa privada de alguma indústria ou prefeito, tem que 

se acercar de pessoas mais preparadas do que ele próprio e mais 
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inteligente do que ele. O presidente de uma empresa para que 

tenha sucesso, tem que ter nos diversos setores da empresa, 

pessoas que tocam a empresa fazendo com que ela ande, porque a 

vitória disso vai ser da empresa de um modo geral e do 

presidente dela. O prefeito é a mesma coisa, tem que ter 

sabedoria para escolher a equipe que vai ajuda-lo a administrar a 

cidade, porque sozinho não vai dar conta de tudo, a sabedoria do 

prefeito tem que ser no sentido de escolher pessoas capacitadas 

e que estejam envolvidas com a melhoria da cidade e no 

desenvolvimento do trabalho para que as coisas possam andar; 

mas o que vemos na administração municipal hoje é que a equipe 

formada não está dando conta do recado, as coisas não estão 

andando. E a administração do hospital, da cidade se faz com 

pessoas, se as pessoas não estiverem imbuídas da vontade de 

fazer um bom trabalho pela população, as coisas não andam de 

forma alguma e quem paga o pato de tudo isso, é o prefeito 

porque ele é o capitão, é o chefe de tudo. Se ele não souber 

colocar as coisas no devido lugar a cidade vai de mal a pior. Então 

o que precisa no prefeito é sabedoria para escolher as pessoas 

certas para colocar nos locais certos e essas pessoas quererem 

fazer o melhor pra população, porque todos nós que somos 

servidores públicos temos que servir da melhor maneira possível. 

É isso que precisa ser feito em Naviraí. Sobre a questão da 

cadeira no hospital municipal, disse que fica abismado com uma 

coisa dessas, comentando que na semana passada ficou uma tarde 

inteira dentro do hospital municipal com o pessoal que estava 

fazendo levantamento da questão da insalubridade, e viu pessoas 

lá dentro que vestem a camisa pra que dê certo, e também tem 

coisas que não pode penalizar o prefeito como a questão da 

cadeira enferrujada, porque tem que ter um funcionário pra ver 

que aquela cadeira tinha que estar no lixo, que não tem condições 

de ter uma cadeira daquelas dentro do hospital, essa é uma 

questão das pessoas que estão lá dentro, não pode fazer uma 
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cobrança generalizada. Um aparte do vereador Marcio 

Scarlassara falando que o erro é do prefeito e não dos gerentes, 

porque o prefeito tem que andar por tudo pra saber o que 

realmente está acontecendo, não ficar trancado dentro do 

gabinete, porque se ele sabe de todos os detalhes que está 

acontecendo no município, é só mandar embora o gerente que 

errar, mas aqui a falha é do prefeito que não anda por nada. O 

vereador Klein falou que realmente é o capitão que faz a coisa 

andar e gostaria de colocar que os vereadores estão trabalhando 

no sentido de melhorar a saúde de Naviraí já há algum tempo, 

onde abriram uma CEI fazendo um trabalho muito bem feito, 

levantando a situação da saúde de Naviraí, em decorrência da 

investigação que foi feita pelos vereadores, convocaram uma 

audiência pública onde discutiram com a população a questão da 

saúde e chegou a conclusão que o problema da saúde em Naviraí é 

a gestão. Essa gestão que está sendo feita de forma direta na 

contramão de tudo que é feito no estado, desde 2001 foram 

criadas microrregiões de saúde no estado de MS, todas aderiram 

e regionalizaram a saúde só Naviraí que não. Até hoje continua 

com administração direta e sem condições de fazer alguma coisa, 

sem condições de gerir o hospital como deve ser feito, o índice 

da folha de pagamento estourado, não tem como fazer 

investimentos, em breve a hemodiálise estará pronta, mas não vai 

ter como funcionar porque não tem UTI em Naviraí e se a 

prefeitura ganhar uma UTI do governo do estado, não tem como 

tocar porque não tem recurso pra fazer isso; então a única 

possibilidade de ter uma saúde melhor em Naviraí é efetivar a 

regionalização para que o estado possa vir com seus recursos e 

tomar conta da saúde aqui. Então estão trabalhando de uma 

forma bastante séria para que possa chegar ao final desses 

trabalhos e apresentar ao prefeito o resultado, para que ele 

possa mandar para esta casa um projeto de lei solicitando 

autorização para que ele possa fazer a pactuação da saúde com o 
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governo do estado, nos moldes que foi feito da água com a 

sanesul, então precisa dessa autorização legislativa, mas a 

iniciativa precisa vir do prefeito, já conversou com o prefeito 

para que acelere esse projeto de lei para vir pra cá e não perder 

mais tempo, porque tem o compromisso do governador Reinaldo 

Azambuja que falou que é preciso saber o que realmente Naviraí 

quer pra saúde e levar pra ele a decisão que irá fazer; então 

estão acelerando os trabalhos para que possam pegar a 

conclusão, ter a autorização do prefeito para fazer a pactuação e 

ir até o governo do estado para efetivar isso e ter em Naviraí 

num espaço de tempo não muito longo a resolução dos problemas 

de saúde, mas se não fizerem isso, em todas as sessões estarão 

fazendo reclamações, falando que a saúde não vai bem, que as 

pessoas estão sofrendo e não vai mudar nada, então é preciso 

fazer o trabalho de forma efetiva e forma efetiva que encontrou 

foi a CEI, a audiência pública, a formação das comissões, as 

visitas, para que possa ainda no mês de outubro encerrar esse 

trabalho e aguardar o projeto de lei do prefeito para poder ter 

autorização para fazer a pactuação com o governo do estado, 

então pede a colaboração de todos os vereadores para que 

consigam acelerar. Um aparte da vereadora Lourdes falando que 

ela, a Cris e o Júnior fizeram a visita em Ponta Porã e gostaram 

muito do que viram, mas com relação a esse pedido de pactuação, 

acredita que o prefeito vai esperar acabar o mandato dele para 

ver se resolvem mandar. O vereador Klein disse esperar que não, 

até porque a lei é simples, fácil de fazer e espera levar Naviraí 

para o patamar que estão outras microrregiões do estado, para 

que tenhamos uma saúde que valha a pena falar bem dela. O 

Senhor presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 146/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 
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providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, requerendo informações sobre a recuperação 

da pavimentação asfáltica na Avenida Antônio Figueira, próximo a 

Creche Municipal Vera de Brida no bairro Jardim Paraíso, e 

solicitamos ainda, informações sobre a conclusão da obra de 

pavimentação asfáltica da Rua Rosa Pereira B Paganoti, no Bairro 

Residencial Ipê. O Senhor Presidente colocou em discussão, com 

a palavra o vereador autor falando que está pedindo informações 

de dois trechos distintos da cidade, onde a população passa por 

grandes transtornos principalmente em dias chuvosos como esse, 

a Avenida Antônio Figueira tem problemas nos dois lados há 

muito tempo, já foi objeto de uma indicação de autoria do 

vereador Josias em outubro de 2017 e foi falado que o serviço já 

tinha sido encaminhado ao gerente de núcleo de infraestrutura, 

urbano e pavimentação asfáltica, mas está pior do que estava 

antes. Um aparte do vereador Josias parabenizando pela 

cobrança, porque já faz um ano que fez o pedido e nenhuma 

medida foi tomada e isso é muita falta de vontade. O vereador 

Júnior agradeceu e disse que a Rua Rosa Pereira Paganoti está 

numa situação ainda pior, estão intransitáveis e é preciso 

medidas, porque não são pedidos novos, não é um problema que 

surgiu hoje, são problemas que vem se arrastando há anos e não 

vê medida de fato efetiva para resolver esse problema. O 

Senhor presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Indicação n° 089/2018 de autoria do Vereador Ederson Dutra; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José 

Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Welligton de 

Mattos Santussi, Gerente de Saúde, indicando que seja realizado 

um planejamento, que agilize o atendimento de idosos no Hospital 

Municipal, assim como, o agendamento e as consultas nos postos 

de saúde do nosso município. Fazemos a presente Indicação com 

a finalidade de diminuir o tempo de espera de idosos em filas, 
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conforme prevê a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que 

"Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências". 

Com a palavra o vereador Marcio Scarlassara falando da 

importância da Lei 10.741 e dá necessidade dos PSF`s ter mais 

carinho e atenção em relação aos idosos, se possível que os 

agentes vá até a casa deles. No hospital municipal já é atendido 

na preferência. O Senhor Presidente solicitou a Secretária que 

faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 092/2018 de autoria do Vereador Antônio Carlos 

Klein; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para a Senhorita 

Milena Cristina Feuser, Gerente de Administração, para à 

Senhora Caroline Touro Beluque Eger, Gerente de Educação e 

Cultura, e para Senhora Priscila Volpato Nascimbeni, Gerente de 

Equipe de Fomento e Turismo, indicando que o Excelentíssimo Sr. 

Prefeito Municipal volte a analisar a necessidade de efetivar a 

segurança nas Escolas do Município e nos logradouros municipais, 

nas praças, parques, em especial Parque Sucupira, Hospital 

Municipal e Postos de Saúde, através de uma GUARDA 

MUNICIPAL ou SEGURANÇA PRIVADA. Com a palavra o 

vereador Klein falando que vivemos numa situação de total 

insegurança no país, virou uma desordem geral, as pessoas de 

bem tem que ficar dentro de casa e mesmo assim são assaltadas, 

são violentadas de todas as formas e Naviraí está do mesmo 

jeito, tanto que no domingo passado foi necessária a intervenção 

dos moradores da região junto a administração do município, 

depois foi a polícia militar para uma operação para desocupar o 

parque sucupira que estava lotado de noiados, pessoas usuárias 

de drogas, tinha uns sessenta, então a polícia militar cercou o 

parque e desocupou para que as pessoas de bem possam 

caminhar, mas isso está sendo uma constante no parque sucupira. 

Nas escolas da cidade, os traficantes estão tão ousados que 
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alguns chegam a entrar nos pátios para passar drogas paras as 

crianças, então a situação é bastante complicada e não tem 

segurança nenhuma, um vigia só não dá conta, a segurança tem 

que ser feita por pessoas preparadas para fazer segurança, ou 

através de uma guarda municipal ou através de uma segurança 

privada contratada pelo município, porque é responsabilidade do 

município também a segurança da população, então está pedindo 

ao prefeito que estude a possibilidade se o índice de pagamento 

não for suficiente para contratar uma guarda municipal, que 

contrate segurança privada para que tenhamos segurança nas 

escolas e nos parques da cidade, é uma necessidade, é uma 

urgência e a população pede por isso, é preciso uma atitude do 

executivo municipal nesse sentido. O Senhor Presidente solicitou 

a Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 093/2018 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassarsa; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Paulo Roberto Cavassa de Almeida, Juiz de Direito da 1° e 2° 

Vara Criminal da Comarca de Naviraí-MS, para o Senhor Nelson 

Antônio Cáfaro da Silva, Diretor Titular do Estabelecimento 

Penal de Regime Semiaberto, Aberto e de Assistência aos 

Albergados de Naviraí e do Patronato Penitenciário de Naviraí-

MS, e para o Senhor Claúdio José Jacomelli, Presidente do 

Conselho da Comunidade de Naviraí-MS, indicando que seja 

aumentado de vinte (20) para quarenta (40), o número de 

reeducandos dos regimes fechado, semiaberto, aberto e 

livramento condicional da Comarca de Naviraí, que estão 

trabalhando através do convênio, firmado pelo Poder Executivo e 

o Conselho da Comunidade de Naviraí-MS, de acordo com a Lei n° 

2.124, de 06 de junho de 2018. A presente solicitação tem por 

finalidade ampliar a mão de obra na realização de serviços de 

caráter público ou em auxílio de manutenção, limpeza ou 
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conservação de obras, bens, parques e vias públicas. Com a 

palavra o vereador autor falando que o pessoal do semiaberto 

tem feito um grande trabalho na limpeza e manutenção das ruas, 

sendo um custo bem baixo para o município, hoje contamos com 

vinte reeducandos, mas gostaria que aumentasse para quarenta 

porque Naviraí cresceu muito. Um aparte do vereador Klein 

falando que é louvável essa indicação, é advogado de defesa, 

trabalha trinta e oito anos na área criminal e é preciso diminuir a 

população carcerária, o semiaberto está superlotado, é preciso 

arrumar uma forma de diminuir a quantidade de pessoas que 

cometem crimes, porque muitos pais de famílias estão precisando 

de empregos e não tem, não está criticando de forma alguma, o 

preso precisa ser ressocializado, precisa ter oportunidade, mas 

estamos numa inversão de valores, tem que ter a visão do outro 

lado, é preciso olhar aquele trabalhador, porque não queremos 

incentivar de forma alguma que aumente a criminalidade e não 

podemos colocar a prefeitura a ter mais gastos, é preciso ter 

cuidados e critérios para fazer esse trabalho. Um aparte do 

vereador Júnior falando que irá na mesma linha do vereador 

Klein, porque nessa campanha andou muito e encontrou famílias 

inteiras desempregadas, entende que é importante fazer o 

trabalho de ressocialização e esse trabalho está sendo feito, 

mas precisa também lembrar e resgatar o que foi discutido nesta 

casa de leis, que foi promessa de campanha inclusive, de fazer os 

fomentos através das associações de moradores para contratar 

pessoas do próprio bairro, porque não tem número que chega para 

manter a cidade inteira se não for o próprio morador, porque 

além de conceder e proporcionar emprego para o povo, também 

vai conseguir criar o vínculo, porque o próprio morador está 

trabalhando para manter a limpeza do seu bairro, não vai deixar 

que os vizinhos sujem; então entende ser importante a indicação, 

mas discorda na forma e acredita que pode fazer o trabalho de 

ressocialização, mas tem que priorizar a população que está 
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desempregada e que são muitos na nossa cidade e em cada bairro 

dá pra formar uma turma boa de pessoas pra poder fazer esse 

serviço de limpeza e manter a cidade limpa. Um aparte do 

vereador Josias falando que é válida a intenção do vereador, mas 

a ressocialização tem que ser feita na cadeia, lá tem que ter 

marcenaria, tem que ter costura, e não podemos pegar uma falha 

do governo federal e do governo do estado e a prefeitura 

assumir, porque isso é uma falha do governo, e muitas famílias 

precisam trabalhar e entre um e outro prefere ficar com a 

família. Um aparte do vereador Cláudio Cézar falando que 

também é contra esse modelo dessa indicação, porque a 

prefeitura está com a folha inchada e se está assim é porque tem 

muita gente pra trabalhar. O vereador Marcio falou que temos 

um presidio aqui, mas que não foi ideia de nenhum vereador aqui, 

mas foi uma necessidade e esse presidio é modelo em todo Brasil, 

em limpeza, higiene e organização, com noventa reeducando 

estudando, fazendo curso, com uma padaria que fornece pães 

para as entidades de graça, então um menino que roubou uma 

bicicleta, que cometeu um crime, tem que voltar a trabalhar sim e 

estará sempre defendendo isso, porque estão fazendo um grande 

trabalho. O Senhor Presidente solicitou a Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 094/2018 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara e outros Edis; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente de 

Administração, e para o Senhor Welligton de Mattos Santussi, 

Gerente de Saúde, indicando que no decorrer do "OUTUBRO 

ROSA" realizado anualmente sejam desenvolvidas campanhas com 

o objetivo de conscientizar à população em relação ao câncer de 

mama, divulgando o tema em rádios e jornais, bem como, 

distribuindo panfletos e cartazes, com informações sobre o auto 
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cuidado, prevenção e exames de rotina, em conformidade com a 

Lei n° 1.821 de 14 de janeiro de 2014. Solicitamos, ainda, que 

todas as unidades de saúde, intensifiquem as realizações de 

mamografias e realizações de preventivos, pois quanto mais cedo 

o diagnóstico, maiores são as chances de cura e recuperação do 

paciente. Com a palavra o vereador Marcio falando que é outubro, 

e tem que ter uma atenção especial às mulheres nesse mês, é 

preciso ter a mamografia e implora de joelhos ao prefeito Izauri 

para fazer um mutirão da saúde para as mulheres. Um aparte da 

vereadora Lourdes falando que é preciso saber se a licitação foi 

feita para esses exames, senão vai ficar para o ano que vem, 

porque tudo deles é muito difícil e nunca sabe pra quando. O 

vereador Marcio disse que pode fazer o laudo em caráter de 

urgência, é só fazer o mutirão porque tem pessoas qualificadas 

pra fazer, então espera que o prefeito Izauri seja o anjo do 

outubro rosa esse ano e que deixe a sua marca fazendo a melhor 

campanha de prevenção. O Senhor Presidente solicitou a 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 095/2018 de autoria do Vereador Cláudio Cesar 

Paulino da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Antonio Carlos Videira, Secretário de Estado de Justiça 

e Segurança Pública, com cópia para o Excelentíssimo Senhor 

Oswaldo Mochi Junior, Deputado Estadual, e para o 

Excelentíssimo Senhor Renato Pieretti Câmara, Deputado 

Estadual, indicando a possibilidade de um estudo para a 

instalação de uma base da Polícia Rodoviária Estadual em Naviraí, 

Mato Grosso do Sul. Com a palavra o vereador autor falando que 

essa é uma reivindicação antiga, porque quando há acidentes com 

vítimas, o Corpo de Bombeiros necessita aguardar a presença da 

Polícia Rodoviária Estadual, onde a base mais próxima está 

instalada acerca de 124 quilômetros no distrito de Amandina, que 

pertence ao município de Ivinhema, e sem a presença da Polícia 
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Rodoviária Estadual não é possível realizar todos os 

procedimentos necessários. E seria uma base da Polícia com dois 

policiais e mais uma viatura para dar o suporte, não seria um 

custo tão alto, mas seria de suma importância para Naviraí ter 

essa base da policia estadual no município. O Senhor Presidente 

solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 096/2018 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

à Senhora Caroline Touro Beluque Eger, Gerente de Educação e 

Cultura, indicando que sejam realizadas parcerias com as 

Associações de Moradores para o fomento as atividades 

esportivas e implantação e manutenção dos espaços destinados a 

esta finalidade, tais como campos de futebol, quadras 

poliesportivas, campos de malha entre outros. Com a palavra o 

vereador autor falando que todo bairro tem até cinco times de 

futebol, mas muitas vezes não consegue desenvolver essa prática 

esportiva porque o campo está coberto de mato ou porque não 

tem bola, mas são situações simples que o poder público não 

consegue resolver; se não consegue deveria fazer convênios para 

custear limpeza de campos, de quadras de esporte e das diversas 

atividades esportivas, identificar as potencialidade de cada 

bairro e fazer o convênio na medida necessária, acredita que dois 

mil ou três mil reais no máximo, já conseguem fomentar e muito 

as atividades esportivas dos bairros. Aproveitou para fazer uma 

saudação a todos os presidentes de associações de moradores 

que tem buscado e corrido atrás das melhorias para o seu bairro 

e aqueles que treinam os times de futebol e outras práticas 

esportivas, masculina quanto feminina. Um aparte do vereador 

Marcio falando como são importantes os presidentes de bairros, 

como o seu Apolônio que sempre luta pelo seu bairro, então é 

preciso dar valor realmente porque eles sabem o que realmente 
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precisa. O vereador Júnior disse que isso serve para facilitar e 

aumentar o alcance do governo, do poder público chegar onde 

hoje não chega, através de uma medida simples e barata e que vai 

fazer a alegria de muita gente aqui na nossa cidade. O Senhor 

Presidente solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

Ofício nº 08/2018 da Senhora Marlene Neme Pereira, Rede 

Feminina de Combate ao Câncer, convidando para participar de 

nosso “Outubro Rosa”, o qual ocorrerá a abertura no dia 

09/10/2018. Universidade Brasil – Rua Laurentino Pires de 

Arruda, 220 – Jardim Progresso, em caráter de Convidado 

Especial.  

 

Pela ordem a vereadora Cris Gradella falou que em relação a esse 

convite da Rede Feminina de Combate ao Câncer, é preciso 

mobilizar a população para estar presente; assim como as 

funcionárias da câmara, vereadoras e quem puder realmente 

prestigiar esse belo trabalho da rede feminina na presença da D. 

Marlene que sempre é muito carinhosa com as pacientes que 

procuram a rede e que faz um serviço maravilhoso. Será hoje as 

dezenove horas na Universidade Brasil, antiga Finav. 

 

Moção de Congratulação n° 019/2018 de autoria do Vereador 

Márcio André Scarlassarsa; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo; ao 

Senhor Paulo Roberto Cavassa de Almeida, Juiz de Direito da 1° 

e 2° Vara Criminal da Comarca de Naviraí-MS; ao Senhor Aud de 

Oliveira Chaves, Diretor Presidente da Agência Estadual de 

Administração do Sistema Penitenciário - AGEPEN-MS; ao 

Senhor Nelson Antônio Cáfaro da Silva, Diretor Titular do 

Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto, Aberto e de 

Assistência aos Albergados de Naviraí e do Patronato 
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Penitenciário de Naviraí-MS; e ao Senhor Claúdio José Jacomelli, 

Presidente do Conselho da Comunidade de Naviraí-MS, 

apresentando os nossos sinceros cumprimentos, parabenizando-

os pelo excelente trabalho desenvolvido, através do convênio 

firmado entre o Poder Executivo e o Conselho da Comunidade de 

Naviraí, com o objetivo de utilizar a mão de obra prisional de 

sentenciados dos regimes fechado, semiaberto, aberto e 

livramento condicional da comarca de Naviraí, com interveniência 

da Agepen. A presente iniciativa trás benefícios para a 

administração Pública, pois de um lado está recebendo mão de 

obra e de outro lado estará realizando a reinserção social dos 

presos, egressos e cumpridores de medidas e penas alternativas 

no âmbito do Poder Judiciário, através da reinserção no mercado 

de trabalho. Sendo assim, renovamos as nossas congratulações e 

ficamos felizes em poder reconhecer e congratular em nome do 

Poder Legislativo Municipal. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor falando da importância 

de agradecer esse projeto que tem colhido frutos. O Senhor 

presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Moção de Pesar n° 023/2018 de autoria do Vereador Fabiano 

Domingos dos Santos e outros Edis; expediente endereçado aos 

familiares da Senhora Cristiane Aparecida Santos Lima, 

apresentando nossas sinceras condolências pelo seu falecimento 

ocorrido no dia 02 de outubro do corrente ano. Rogamos a Deus 

que a receba em sua morada eterna com alegria. Pedimos a Deus, 

que em sua infinita misericórdia, conceda força, sabedoria aos 

familiares nesta hora tão difícil, confortando o coração da 

família enlutada. O Senhor Presidente solicitou a Secretária que 

faça o encaminhamento da mesma. 
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TRIBUNA 

 

Usou a tribuna o vereador Claudio Cezar Paulino da Silva, 

cumprimentou a todos e comentou sobre seus requerimentos, 

falando do seu pedido para o governo do estado para que estude 

a possibilidade de ser implantado um posto da polícia rodoviária 

estadual no município, devido a muitas cobranças do corpo de 

bombeiros e das autoridades que necessitam de posto policial 

para atender as ocorrências da região, encaminhou também para 

os deputados Renato Câmara e Júnior Mochi que estarão nos 

auxiliando na busca para esse posto policial para Naviraí. Falou 

ainda que estará cobrando os deputados e senadores que foram 

eleitos para ajudar na melhoria da saúde de Naviraí, mas 

acredita que os problemas serão resolvidos quando passar esse 

hospital para o estado ou modelo de gestão por fundação OS, 

mas enquanto isso estará aqui discutindo toda terça-feira, 

cobrando uma solução definitiva; disse que recentemente visitou 

o hospital de Nova Andradina que é gerido por uma fundação e 

saiu bem satisfeito pelo o que viram, agora fará a visita no 

hospital de Ponta Porã que é tocado pelo OS, então farão um 

comparativo para ver qual o melhor modelo para Naviraí, mas 

diante disso já adianta que se não tiver a mão do governo do 

estado, se não tiver os parlamentares imbuídos nessa busca para 

passarmos nos hospital para o estado, com gerenciamento de uma 

OS ou Fundação, ficaremos sempre cobrando e nada será 

resolvido. Falou ainda sobre o estado das estradas das fazendas, 

principalmente da fazenda Maringá onde esteve percorrendo 

toda linha que o ônibus escolar faz para trazer as crianças para 

Naviraí e constatou que várias coisas podem ser mudadas, porque 

são mais de vinte alunos e muitas crianças levantam três horas da 

manhã pra estudar na cidade, é muita dificuldade para essas 

crianças, e havia dito que entraria hoje com requerimento para a 

gerência de educação para ver a melhor maneira de resolver essa 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 28 de 36 
 

SECRETARIA 

 

linha, mas devido os requerimentos que já tinha protocolado não 

foi possível, mas na próxima semana estará cobrando e espera 

fazer uma reunião com o pessoal da educação, com o motorista 

do ônibus, com os fazendeiros para colaborar com as porteiras e 

ver a melhor maneira para amenizar um pouco o sofrimento 

daqueles alunos que precisam utilizar o escolar para vir pra 

cidade. Desejou uma boa semana a todos. 

 

Usou a tribuna a vereadora Lourdes Elerbrock que cumprimentou 

a todos os presentes e ouvintes da rádio, falando que gostaria de 

falar da obra da Creche Professor Francisco Aquino, porque 

desde que assumiu a câmara municipal está solicitando que façam 

alguma coisa, mas continua abandonada e toda depredada, e 

gostaria que a gerência tomasse uma atitude para termina-la 

para aliviar a creche do bairro Sol Nascente. Falou também a 

respeito da farmácia viva que solicita desde o ano passado, mas 

até hoje a prefeitura não tomou iniciativa sobre isso, estão 

estudando ainda, mas espera que esse estudo consiga chegar 

antes do final do mandato deste prefeito, porque não é possível 

que tudo que pede, seja na saúde, na educação, não atende como 

deveria, com rapidez. Aproveitou a oportunidade para desejar as 

crianças do município, um feliz dia das crianças no dia 12, e como 

é dia da Padroeira do Brasil pede a Nossa Senhora Aparecida que 

abençoe e proteja o nosso País, que o governante que se eleger 

seja o governante que necessitamos, seja um homem de bem, de 

caráter, cristão e que seja a nossa salvação. Falou ainda do dia 15 

de outubro, dia do professor, aquele que aguenta tudo na escola e 

que prepara os grandes homens, mas sempre é o menos 

valorizado e com essas novas leis o professor anda apanhando em 

sala de aula, mas continua firme. Como aconteceu por esses dias, 

que o aluno jogou o calçado e ele foi capaz de perdoar, então o 

professor é o modelo que quer fazer com que as crianças se 

transformem verdadeiramente em homem e que seja capaz de 
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reconhecer no professor uma pessoa que está procurando o bem 

dele. Se não fossem os professores não teríamos médicos, 

dentistas, engenheiros de toda natureza, então é hora de todo 

Brasil valorizar e estimular o professor cada vez mais na sua 

categoria. Parabenizou os professores pedindo a Deus para 

abençoá-los e que cada vez mais consigam vencer todas as 

dificuldades que vivenciam e espera que tenhamos um Brasil 

melhor com leis que amparem os professores. Falou ainda da 

reunião que acontecerá hoje as dezenove horas com a rede 

feminina de combate ao câncer na Universidade Brasil, antiga 

Finav e é muito importante que as mulheres participem para 

verificarem a importância de detectar um câncer precoce, 

porque câncer tem cura é só procurar com antecedência; espera 

que todos se comprometam a ir para aprender cada vez mais e se 

integrar à rede feminina de combate ao câncer, que tanto 

trabalha e faz tão bem pra essa população sofrida e doente.  

 

Usou a tribuna a vereadora Rosangela Farias Sofa, cumprimentou 

todos os presentes e ouvintes e falou sobre o dia 15, que jamais 

esquecerá o dia dos professores, porque nasceu nesse dia, sendo 

um presente para os professores, assim como sua mãe e seu pai, 

todos são do mesmo dia. Falou que é um orgulho muito grande 

falar dos professores e tem um motivo porque temos o professor 

nota 10 do ano de 2018, a professora Ivonete Dezinho, que foi 

escolhida pelo voto popular pelo trabalho que escreveu e 

apresentou, “A matemática está em todos os lugares”. É a criança 

ir pra casa e participar com seu pai na construção da matemática, 

é a vivência do dia a dia, é o pai mostrar onde está a matemática 

na vivência dele. Disse que também é professora de matemática 

formada pela Universidade Estadual – UEMS e indica para quem 

ainda tem alguma dúvida de que a matemática está em todos os 

lugares, que leem o livro de Malba Tahan “O homem que 

calculava” ali fala tudo; e aproveitou para dizer o quanto zela e 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 30 de 36 
 

SECRETARIA 

 

preza pelo professor e que se dependesse dela o salário do 

professor seria o maior do Brasil, porque é ele que capacita 

qualquer cidadão, qualquer profissão passa pelo professor. O 

professor verdadeiro é aquele que ama sua profissão. Falou 

também do dia da criança, que no dia 12 em todos os lugares terá 

uma festinha e pediu para Deus abençoar a todos que estão 

planejando dar alegria, divertimento, doces e muita felicidade 

para as crianças de Naviraí, então deseja um feliz dia das 

crianças e se alguém quiser ser feliz é só alimentar a criança que 

está dentro de você. Disse também que é preciso respeitar o 

direito das crianças, é preciso oferecer educação de boa 

qualidade, os pais interagir com os filhos, brincar com seus 

filhos, ouvir o que eles têm a dizer, ajudar em suas conquistas, 

que os pais amem e protejam seus filhos como são e que todos 

sejam crianças enquanto viver, porque todos serão muito mais 

felizes com certeza. Falou ainda que dia 11 de outubro também é 

uma data especial, porque Mato Grosso do Sul nasceu no dia 11 de 

outubro de 1977 e espera que possamos superar as diferenças 

sociais e as desigualdades, criando oportunidades de dias 

melhores para o nosso Estado. Falou do final das eleições, dos 

votos que obteve para seus candidatos e que estará cobrando 

quem foi eleito e quem não foi também porque provavelmente 

continuarão na política direta ou indiretamente, falou que é a 

única vereadora nesta casa do PSDB 45 e ficou muito honrada 

com os votos que a população de Naviraí depositou em seus 

candidatos, porque juntamente ao lado deles fará a diferença. 

Disse ainda que o deputado Onevan de Matos pediu para falar o 

quanto ele é grato pelos os mais de nove mil votos que recebeu 

em Naviraí e que vai trabalhar muito mais do que já trabalhou por 

Naviraí e pela região. Disse ainda que hoje as quatorze horas vai 

acontecer a apresentação de um programa de coleta seletiva na 

Associação Comercial, convite feito pelo prefeito e gerências da 

prefeitura, mas é um programa do projeto Cidade Mais que 
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Naviraí foi contemplada, então é preciso a presença de todos 

para ajudar no que for preciso, quem sabe o sonho da coleta 

seletiva agora sai do papel; espera a presença de todos que estão 

interessados em ver o desenvolvimento de Naviraí e desejou uma 

boa semana. 

 

Usou a tribuna o vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior 

cumprimentando ao excelentíssimo senhor presidente, Jaimir 

José da Silva, excelentíssimos vereadores, excelentíssimas 

vereadoras, público presente e ouvintes da Rádio Cultura, onde 

agradeceu primeiramente a Deus que proporcionou uma 

experiência única, muito diferente, rica e de muita generosidade, 

onde teve a oportunidade de conhecer diversos locais do estado 

e de conversar com diversas pessoas das mais diferentes classes 

sociais, das mais diferentes crenças, das mais diferentes 

posições políticas e teve a oportunidade de aprender muito, 

porque entre campanha e pré-campanha acumulou experiência pra 

mais de ano, sendo muito ricas as vivências e de extrema 

grandeza, então agradece a Deus por ter proporcionando essa 

oportunidade. Foi uma campanha diferente, sem recursos 

praticamente, mas com objetivo muito claro que é plantar uma 

nova ideia, uma ideia de renovação de propósitos, uma ideia que a 

região conesul precisa ter um deputado federal e muitas pessoas 

abraçaram essa ideia. Agradeceu a cada cidadão que ajudou 

nessa caminhada, doando seu serviço, estando nas ruas pregando 

as ideias, que estiveram na região disseminando, acreditando e 

sonhando junto com ele de ter pela primeira vez na história do 

estado um representante na câmara federal aqui da região 

conesul, de Naviraí. Agradeceu a todos que estiveram no dia sete 

depositando a confiança nele através do voto; foram quatro mil 

seiscentos e setenta e cinco pessoas que sonharam junto com ele 

fazendo-o muito feliz, porque viu que lançou uma semente em 

solo fértil, viu que as ideias que propagou, os projetos que 
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apresentou, de fato conquistaram corações e mentes. A partir de 

uma implantação de uma nova ideia, de uma nova forma de fazer 

política é preciso avançar e a partir do momento que existe 

adesão de quase cinco mil pessoas, a sua responsabilidade se 

torna ainda maior de continuar exercendo o mandato diligente, 

um mandato propositivo, um mandato fiscalizador, um mandato 

que dialogue com as nossa sociedade, mas acima disso, continuar 

dialogando também com a região conesul, porque está convencido 

de que o propósito que teve nessa campanha de estabelecer pela 

primeira vez um representante na câmara federal, não para por 

aqui é preciso continuar avançando, a região entendeu também 

esse propósito e está convencido que está no caminho certo, 

então rende toda sua gratidão a todos aqueles que direta ou 

indiretamente colaboraram com sua campanha e sonharam junto, 

em especial sua família. Disse ainda que continua em campanha, 

agora vai para o segundo turno, dois projetos completamente 

distintos e é preciso discutir; e abre um parêntese para quem 

está ouvindo, não precisa de forma alguma criar inimigos durante 

a campanha eleitoral, porque política se faz com duas bases 

fundamentais, respeito e diálogo; se não tiver a capacidade de 

dialogar os mais diversos segmentos da sociedade, se não tiver a 

capacidade de respeitar a cada nova opinião e de poder ouvir 

mesmo sem concordar, já perdeu; a medida que se faz campanha 

baseada em notícias falsas já perde, a medida que se faz 

campanha baseada em xingamentos nas redes sociais como está, 

pessoas que se julgam ou se auto intitulam os vingadores da parte 

de Deus, pessoas que talvez tenham tomado para si a função de 

julgar outras pessoas e vão com toda veemência expor todas as 

mazelas nas redes sociais, isso não é fazer política; primeiro tem 

que se olhar no espelho para depois olhar na janela, porque 

estamos vendo amizades sendo desfeitas, laços familiares sendo 

distanciados por conta de uma campanha que não está baseada 

em propostas e nem plano de governo, que é a forma como vai 
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fazer a campanha, porque não acredita em salvador da pátria, 

salvador é só Jesus Cristo, é o único que tem a capacidade de 

salvar de fato. Então conclama a toda população de Naviraí para 

fazer debate com respeito, com diálogo, com propostas, com 

propósito, é preciso se unir em prol do que é melhor para o país, 

aceitando as divergências, respeitando as opiniões de diferentes, 

mas nunca desrespeitando as pessoas, não adianta falar de 

respeito, não adianta falar de democracia se você tá coagindo os 

funcionários da sua empresa a votar no seu candidato, isso não é 

democracia, não pode fazer política dessa forma, é preciso 

respeitar, tentar o convencimento através do diálogo, através da 

apresentação de projetos, através de apresentação de propostas 

como fez durante sua campanha e que vai continuar fazendo, mas 

nunca desrespeitando, nunca impondo nada pra ninguém, nunca 

aproveitando da situação de eventual superioridade a quem quer 

que seja pra poder impor sua vontade pessoal. Disse ainda que 

gostaria de fazer o registro de um episódio que ocorreu nesta 

casa de leis na jornada nacional de educação, onde uma 

professora palestrante projetou uma imagem na tela do data 

show com uma frase escrita “#ele não” e isso gerou uma polêmica 

enorme falando que estava usando a câmara pra campanha 

eleitoral, quando na verdade não. De fato é proibido usar órgão 

público pra fazer campanha eleitoral e respeita muito isso, não 

distribuiu um único santinho dentro da câmara, mas não podem 

querer tolher a manifestação da liberdade de expressão das 

pessoas, tudo tem limite, não podem querer implantar nesta casa 

de leis uma ditadura, a casa do povo, berço da democracia é o 

parlamento, é o legislativo, é preciso impor respeito em todas as 

instituições, mas não dessa forma; se tivesse nessa projeção o 

nome de qualquer candidato com seu número com alusão à 

campanha eleitoral, de fato ele estaria se manifestando também, 

porque é proibido, é ilegal, tá escrito na legislação eleitoral, mas 

é uma manifestação de opinião. Por fim parabenizou a todos 
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professores, professoras, educadores, educadoras pelo dia 15 de 

outubro, o dia que foi reservado para alusão para reconhecer o 

trabalho que esses profissionais fazem, não para educação, mas 

para a sociedade como um todo; tem o maior respeito por essa 

categoria, assim como tem o maior respeito por todos 

profissionais da educação, servidores administrativos enfim, 

todos e através do dia da comemoração do dia dos professores, 

todos tem que comemorar o dia da educação, tem que comemorar 

o trabalho que é feito por esses profissionais para garantir que 

tenhamos um futuro melhor, sem educação não vamos chegar a 

lugar nenhum, sem o trabalho exaustivo dos professores e dos 

profissionais da educação ninguém chega a lugar nenhum. Se cada 

um de nós aqui teve a condição de batalhar pro uma vida melhor é 

porque de fato recebemos a instrução desses profissionais, 

então deseja a todos um quinze de outubro feliz, de 

reconhecimento e de reflexão de tudo que ainda pode ser feito 

para valorizar os profissionais de educação da nossa cidade, da 

nossa região, no nosso estado e no nosso País. Desejou uma boa 

semana a todos um forte abraço. 

 

Usou a tribuna o vereador Josias de Carvalho que cumprimentou 

a todos os presentes e ouvintes da Rádio Cultura, onde agradeceu 

o convite da D. Marlene, que é uma pessoa que tem trabalhado 

muito em prol da rede feminina de combate ao câncer fazendo 

um excelentíssimo trabalho.  Agradeceu também às pessoas que 

depositaram seu voto ao seu candidato ao senado Gilmar da Cruz, 

no qual teve o privilégio de ser o primeiro suplente, foram mais 

de trinta e cinco mil votos e se inicia em Naviraí uma força 

política seu nome; agradeceu também as pessoas que votaram em 

seu candidato a deputado federal Wilton Acosta que recebeu 

mais de quatrocentos votos aqui e que também ajudou a eleger 

Antonio Vaz a deputado estadual, que a partir do ano que vem 

estará ocupando uma cadeira na Assembleia Legislativa. Falou 
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ainda sobre o respeito nas redes sociais, é importante saber os 

limites e o direito de cada um, e o eleitor analisar os candidatos 

a presidência é justo, tanto que ele quer votar em um candidato 

que não vai contra a família, quer votar em um candidato que não 

é a favor de ideologia de gênero, quer votar num candidato que 

combate a pedofilia, quer votar em um candidato que faça um 

trabalho em prol do povo que está sendo massacrado há muitos 

anos, então de fato as pessoas tem que analisar esses candidatos 

pra depois não chorar. Para finalizar disse ainda que o prefeito 

Izauri o convidou para uma reunião pra discutir a questão da 

coleta do lixo no município e importante que as pessoas 

participem.  

 

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 nove dias do mês de 

outubro do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 

 Rosangela Farias Sofa 

      1ª Secretária         

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 36 de 36 
 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 


