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SECRETARIA 

 

ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/10/2018. 

 

 

Aos dezesseis 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 determinou a primeira secretária para fazer a leitura 

do expediente -  

 

Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de Informações, 

Indicações e Moções: 

 

Requerimento nº 147/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao senhor 

Unilson Barreto Morales, Supervisor da Empresa de Saneamento 

de Mato Grosso Sul - SANESUL, requerendo explicações 

referentes à Tarifa Adicional Para Investimento de 17,92% do 

faturamento da conta mensal de serviços de água e esgoto.  O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador, cumprimentou o senhor presidente, nobres vereadores, 

vereadoras, público presente e falou que constatou uma cobrança 

além da taxa mínima de água e quer saber justamente o porquê 
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dessa alteração e quais os investimentos que estão sendo 

cobrado na conta de água. O Senhor presidente colocou em 

votação, sendo aprovado. 

 

Indicação n° 085/2018 de autoria do Vereador Ederson Dutra; 

expediente endereçado ao Senhor Emerson Santana Pena Vila, 

Gerente do Núcleo de trânsito Municipal, com providências para 

a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, 

indicando a realização de um levantamento atualizado sobre o 

trânsito, que sirva de base para a implantação de semáforos, em 

pontos críticos das principais ruas e avenidas da cidade. O 

Senhor Presidente solicitou à Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 097/2018 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues e Rosangela Farias Sofa; 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 feito o rebaixamento do 

canteiro central na Avenida Jateí, em frente à entrada de visitas 

do Hospital Municipal Antônio Augusto dos Santos - Virote, no 

trecho compreendido entre os cruzamentos com as Ruas Pérolas 

e Eurípedes Pereira de Souza. Com a palavra o vereador Eurides 

que cumprimentou todos e disse que espera que a gerente Ana 

Paula atenda esse pedido porque até agora nunca fez nada. Um 

aparte da vereadora Rosangela falando que já faz tempo que 

deveria ter sido feito esse rebaixamento, porque são três 

clientelas na santa casa, são as pessoas que vão às consultas, tem 

as pessoas que fazem acompanhamento com as pessoas que estão 

doentes e tem os visitantes e se olhar o número de leitos, o 

tamanho do hospital e o tamanho dos estacionamentos, não tem 

nada, infelizmente deveria ter um planejamento melhor e ter 
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mais espaço. O Senhor Presidente solicitou à Secretária que faça 

o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 098/2018 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, e para Senhor 

Emerson Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo de Trânsito 

Municipal, indicando a transformação em mão única da Rua 

Enoque Antônio de Aquino, trecho compreendido entre a Rua 

Kobe e Avenida Bataguassu - rua da Academia Scala. O Senhor 

Presidente solicitou à Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

Indicação n° 099/2018 de autoria do Vereador Antônio Carlos 

Klein; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Adriano 

José Silvério, Gerente de Serviços Públicos, e para o Senhor 

Emerson Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo de Trânsito 

Municipal, indicando a recuperação da sinalização de trânsito 

horizontal e vertical, bem como a reposição de lâmpadas nas ruas 

do Bairro Vila Nova. O Senhor Presidente solicitou à Secretária 

que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 100/2018 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, 

indicando que se efetuem os serviços de tapa-buracos nas Ruas 

Margaridas, Titânio e Hortência, no Bairro Sol Nascente, assim 

como em toda a extensão da Avenida Amambai. Com a palavra a 

vereadora autora falando da situação precária que está a cidade 

toda, não só essas ruas, então pede ao prefeito um pouco mais de 
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carinho com a comunidade. Com a palavra o vereador Marcio 

Scarlassara cumprimentando a todos e falando que realmente é 

vergonhosa a situação que se encontra Naviraí, a saúde já é um 

caos, agora esses buracos, tanto que por esses dias uma mulher 

caiu em um e está toda machucada, então estamos desassistidos 

pelo executivo, sem prefeito na cidade, é muito complicada a 

situação, deveria fazer coisas paliativas e tem certeza se 

pedissem as raspas de asfalto que sobra na CCR, eles dariam para 

tapar os buracos pelo menos. Um aparte do vereador Josias 

falando que hoje de manhã foi na prefeitura fazer cobranças 

referentes a esses buracos ocasionados pelas chuvas e também 

sobre o lixo, onde recebeu a informação que dois caminhões de 

lixo já voltaram a funcionar e já foi iniciada a operação tapa 

buracos. Um aparte da vereadora Lourdes falando que ocorre que 

esses buracos não são apenas de agora com as chuvas, mas coisa 

antiga que não foi cuidada e tende a aumentar nesse momento de 

muitas chuvas. O vereador Marcio disse que o que tem que fazer 

é rezar pela saúde do prefeito Izauri e orientá-lo no sentido de 

sair do gabinete, olhar pela cidade e ver realmente o que a 

população precisa. Com a palavra o vereador Ederson Dutra que 

cumprimentou a todos e falou que esse problema de tapa buraco 

é de muito tempo, são dois anos de mandatos e já poderia ter 

feito uma ação preventiva pra não chegar ao ponto que chegou, 

porque parece que teve uma guerra, mas gosta de fazer 

comparação com os bairros, o centro e onde mora quem 

administra a prefeitura, porque em frente a casa do prefeito a 

rua está um espetáculo, foi a primeira rua a ser recapeada com 

asfalto excelente, mas na periferia é só buraco. Mas espera que 

agora faça alguma coisa porque ontem teve reunião com o Zé 

Branco e espera que tenha pelo menos umas quatro frentes de 

serviço porque o caso está crítico; e não adianta ajeitar a rua 

dele e deixar a população à mercê. E sobre o lixo, a cidade tá um 

lixo e tudo porque o prefeito cortou as horas dos trabalhadores, 
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e só pode cinquenta horas mensais agora. O Senhor Presidente 

solicitou à Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 101/2018 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho; expediente endereçado Excelentíssimo Senhor Jaimir 

José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, 

indicando que seja concedido o PRÊMIO XI DE NOVEMBRO, com 

base no Decreto Legislativo Nº 005/2010, ao Senhor Laercio 

Couto Lemos. Com a palavra o vereador autor agradecendo a 

presença do Dr. Nério, Napoleão, Lanieri, Carterinha, Carlinhos 

do lanche, Sulnews, demais amigos e ouvintes da rádio Cultura, e 

falou que como vereador não gosta de ficar fazendo média com 

pessoas que tenha algum cargo e muitas vezes não tem nem 

condições de ser indicado, então procura fazer indicações 

relevantes e que de fato tenha um currículo exemplar, tal qual o 

Senhor Laércio Lemos que é um artista completo. O Senhor 

Presidente solicitou à Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

Indicação n° 102/2018 de autoria da Vereadora Rosângela 

Farias Sofa; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Emerson Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo de Trânsito 

Municipal, a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente 

de Obras, indicando que seja providenciada a remoção do quebra-

molas, localizado na Avenida Caarapó, no trecho compreendido 

entre as ruas Cemat e Hermínia Tagliari Rigonato. Solicitamos, 

ainda, que seja implantado quebra-molas, antes do retorno do 

canteiro central, no local supramencionado. Com a palavra a 

vereadora autora que cumprimentou os ouvintes e os presentes, 

falando que está fazendo esta indicação pelo motivo que neste 

espaço existe uma empresa com veículos longos que entram e 

saem com muita frequência e o quebra-molas está no local 
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errado, é preciso que ele esteja antes da entrada e saída da 

empresa. O Senhor Presidente solicitou à Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. 

  

Indicação n° 104/2018 de autoria do Vereador Cláudio Cezar 

Paulino da Silva; expediente endereçado à Senhora Caroline 

Touro Beluque Eger, Gerente de Educação e Cultura, indicando 

que seja realizada uma revisão da rota dos ônibus escolares, que 

transportam os alunos das áreas rurais do nosso município, e a 

reativação da escola do Porto Caiuá. Com a palavra o vereador 

autor que cumprimentou a todos e falou que fez esse pedido 

agora para que a gerente de educação se programe para o ano 

que vem, porque esteve percorrendo essas linhas dos ônibus e viu 

muitos absurdos com essas crianças sofrendo nesses ônibus, com 

estradas precárias, com motoristas de ônibus tendo que abrir e 

fechar até dez porteiras no trajeto, com motorista que fica 

numa fazenda e tem que andar quinze quilômetros pra buscar um 

aluno e depois voltar na mesma fazendo pra depois vir pra cidade 

e isso a criança tem que levantar três horas da manhã pra vir pra 

cidade estudar, é preciso conscientizar os proprietários das 

fazendas pra fazer mata-burro nessas porteiras, então pede que 

a gerente se planeje e reveja essas linhas de ônibus pra facilitar 

a vida desses estudantes. Um aparte da vereadora Lourdes 

falando que a escola no Porto Caiuá já teve há muitos anos, mas 

foi fechada pra ficarem essas linhas de ônibus nessas condições 

de estradas ruins que a própria prefeitura não dá conta de 

cuidar; e ficaria muito mais barato fazer essa escola e manter 

uma professora nos dois períodos. Pediu também para ser feito 

mata-burro pra ficar mais fácil e também porque não tem 

cuidador dentro dos ônibus pra ficar com as crianças. O vereador 

Claudio agradeceu a vereadora pelo conhecimento que tem na 

educação e afirmou que não tem cuidador realmente e o 

motorista que tem que descer do ônibus para abrir e fechar as 
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porteiras, as estradas com atoleiros e quase cento e cinquenta 

quilômetros que as crianças ficam dentro do ônibus pra vir pra 

cidade e depois voltar até o Porto Caiuá, então é necessário 

reativar aquela escola com dois períodos para que as crianças 

sofram menos, aprendam mais e tenha mais tempo para poder 

brincar. Um aparte da vereadora Rosangela falando que o 

prefeito sabe do problema e tem até gravado a conversa da 

criança pedindo ao prefeito para abrir a escola no Porto Caiuá, 

porque é muito cansativo pra ela levantar as três horas da manhã 

pra vir pra cidade estudar; e ele disse que levaria a gerente de 

educação e outros gerentes até lá para fazer um estudo para ver 

a viabilidade dessa escola voltar a funcionar, mas não sabe se o 

prefeito fez esse encaminhamento e se não fez ainda há tempo, 

porque o pessoal está esperando; e que seja feito pelo menos das 

crianças menores de primeira a quarta série, porque sofrem 

demais, então é preciso que os gestores se coloquem no lugar 

dessas pessoas, porque o que não queremos pra gente, não 

podemos oferecer aos outros. O vereador Claudio agradeceu e 

disse que passou por isso, foi alfabetizado na escola rural e 

andava sete quilômetros de carroça pra estudar, então já passou 

da hora de mudar isso, já passou muito tempo e é preciso cobrar 

das autoridades para amenizar um pouco o sofrimento dessas 

pessoas da zona rural; tem crianças que ficam até dez dias sem 

vir estudar porque não consegue passar nas estradas, como a 

estrada da fazenda Maringá que está intransitável, então é 

preciso chamar a todos para a responsabilidade pra resolver a 

situação e não fazer mais paliativo. Um aparte do vereador 

Ederson Dutra fazendo um convite a todos os vereadores, ao 

prefeito municipal e a sua gerente de educação para fazer esse 

trajeto no ônibus para sentir a realidade dessas crianças. O 

vereador Claudio agradeceu e disse realmente ser lamentável. 

Um aparte do vereador Klein falando que a situação das estradas 

do município sempre foi precária e nunca houve realmente 
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interesse em se fazer um serviço definitivo, assim também como 

a rodovia MS 487 que acabou o asfalto, é buraco pra todo lado e 

enquanto fizer serviço paliativo vai acontecer isso, estradas 

ruins pra todo lado, inclusive já tem um requerimento 

protocolado endereçado ao governador do estado, ao deputado 

Onevan de Matos pra que veja a situação da MS 487 para que 

seja feito o recapeamento da estrada que é o acesso a estrada 

do Paraná; e as estradas do município é preciso ver o interesse 

realmente do executivo que é ele que atende os reclames dos 

vereadores e da população no sentido de fazer um serviço 

definitivo em toda malha de estradas do município de Naviraí pra 

favorecer a população. O vereador Claudio agradeceu e disse que 

nesse ano foi feita a estrada da pontal, onde a Teston doou hora 

máquina, alguns fazendeiros pagou horas de caminhões e tem oito 

quilômetros levantados e mesmo com as chuvas conseguem 

passar; então está faltando pulso e é só querer que consegue 

fazer um bom trabalho. Um aparte do vereador Marcio falando 

que falta pulso da administração atual, então o prefeito que foi 

eleito com dezenove mil votos tem que pegar e chamar pra ele o 

problema e resolver. O vereador Claudio disse concordar, mas a 

sociedade também tem o dever de ajudar, então é preciso se unir 

e o que puder fazer pra ajudar o município, irá fazer. O Senhor 

Presidente solicitou à Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

Moção de Pesar n° 024/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior e outros Edis; expediente endereçado 

aos familiares do Senhor Jeferson Willian Bispo, apresentando 

as nossas sinceras condolências pelo seu falecimento, ocorrido no 

dia 13 de outubro 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 
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difícil. O Senhor Presidente solicitou à Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Moção de Pesar n° 025/2018 de autoria da Vereadora 

Rosangela Farias Sofa e outros Edis; expediente endereçado aos 

familiares da Senhora Cleide de Lima Rodrigues Oliveira, 

apresentando nossas sinceras condolências pelo seu falecimento, 

ocorrido no dia 15 de outubro do corrente ano. A senhora 

mencionada é pioneira nesse município, sempre trabalhando, 

esmerando, e muito corroborando com o desenvolvimento no ramo 

comercial, juntamente com seu esposo José Martins. Atuou, 

também, como docente nos estabelecimentos municipais de 

ensino, em nosso município. Lamentamos a perda da cidadã que 

mencionamos, e reconhecemos que ela sempre contribuiu com o 

desenvolvimento de nossa cidade. Pessoa de conduta 

irrepreensível, é merecedora de homenagem por toda sua 

história de vida. Rogamos a Deus que a receba com alegria em sua 

morada eterna, e pedimos a Ele, confiando em sua infinita 

misericórdia, para que conceda sabedoria, força, discernimento e 

o conforto necessário aos familiares e amigos neste momento de 

dor e saudade. Prestamos essa singela homenagem póstuma a 

esta família a quem temos muito apreço, apresentado 

publicamente sentimentos de pesar, solidarizando-se nesta hora 

de dor. O Senhor Presidente solicitou à Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

O Senhor Presidente determinou a primeira Secretária para 

fazer a leitura da Ordem do Dia. 

 

Em primeira e única discussão e votação com emenda o Projeto 

de Lei n° 25/2018 de autoria do Poder Executivo; que em 

súmula: Autoriza a doação dos Lotes 04 e 05 da Quadra N, à 
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empresa AÇOPLUS PERFILADOS EM AÇO LTDA, e dá outras 

providências. 

 

Parecer favorável da Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

com emenda; Relator Antonio Carlos Klein.  

Emenda Aditiva apresentada pela Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação, que acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 1º 

do Projeto de Lei n° 25/2018 de autoria do Poder Executivo 

Municipal. Antonio Carlos Klein – relator, acompanha o relator o 

Vereador  Josias de Carvalho – Presidente; e voto contrário do 

Vereador Ederson Dutra – membro. 

 

Parecer favorável da Comissão de Patrimônio Público – Fabiano 

Domingos dos Santos – relator, Rosangela Faria Sofa – 

Presidente, Claudio Cezar Paulino da Silva – membro. 

 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento – Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior – relator favorável; vereadores não 

acompanham o relator, Simon Rogério Freitas Alves da Silva – 

Presidente, voto contrário, Ederson Dutra – membro, voto 

contrário.  

 

O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador Ederson Dutra falando que estava com muitas dúvidas 

sobre esse projeto e votou contrário acompanhando o parecer 

jurídico do Dr. Elço; mas como já viu muitas doações de terreno 

nas legislaturas anteriores, doando até rua, nesse caso 

específico do Napoleão e o antigo proprietário, teve uma 

audiência com o Dr. Elço e o questionou falando que o Napoleão 

está pagando um preço de um projeto anterior onde achavam que 

haviam supostas negociatas e que foi arquivado; entrou outro 

projeto da prefeitura atendendo todos os requisitos, porque 

passou pela comissão, para que seja doado para o Napoleão. Então 
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esse projeto não tem vício nenhum, o projeto tem legalidade, o 

maquinário está lá dentro, vai gerar emprego e se tiver 

ilegalidade, o Ministério Público e os órgãos fiscalizadores vão 

pra cima e quem cometeu algum erro que pague. Mas esse projeto 

está hábil a ser votado e aprovado, porque se não for aprovado 

estaremos fazendo o Napoleão pagar um preço do projeto 

passado trazendo para esse processo e cometendo uma injustiça. 

Disse que deu parecer contrário na Comissão de Justiça 

acompanhando o parecer do assessor jurídico, porque é advogado 

e não poderia ser incoerente, mas aqui está falando da parte 

política e justa, onde o Dr. Elço teve o mesmo entendimento no 

dia de hoje. Então pede a todos os vereadores que vote favorável 

a esse projeto. 

 

O vereador Claudio Cezar Paulino da Silva solicitou a palavra e 

disse que na câmara teve várias reuniões pra discutir o projeto 

que está aqui há noventa dias e o vereador é sempre contra o 

projeto, hoje que o proprietário está presente fica defendendo o 

projeto porque disse que falou com o jurídico da casa hoje. O 

vereador Ederson não pode colocar os vereadores contra a 

população, é preciso falar a verdade, em todas as reuniões que 

tiveram sobre esse projeto o vereador Ederson sempre foi 

contra, isso quando participava das reuniões, porque nunca 

participa. Então é preciso ser claro, porque foram eleitos para 

que tenham compromisso com a população, em noventa dias falava 

uma coisa, mas na presença do empresário quer fazer média e 

fala tudo ao contrário, teve noventa dias pra debater o projeto e 

só falou hoje com o jurídico da casa, não pode aceitar isso, é 

preciso ter coerência do que fala e não ter duas caras; estamos 

em um momento de mudança na política, um momento de 

transparência. 
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Pela liderança o vereador Ederson Dutra disse que gostaria de 

esclarecer que não participou de reunião nenhuma e quando tem 

alguma dúvida ele tem que recorrer ao jurídico da casa e não 

precisa fazer média com ninguém, porque não é da sua índole, se 

elegeu sozinho, seu partido não apoiou o prefeito atual e nem o 

anterior e nunca foi na empresa do empresário pedir nada; então 

está em tempo de consertar o erro, não pode ser injusto, seria 

irresponsável se votasse contrário ao projeto; e dá sua mão a 

palmatória falando que foi tirar suas dúvidas com o Dr. Elço sim, 

e não participou de reuniões porque levou a cópia do projeto para 

o seu escritório e forneceu cópia ao vereador Júnior para 

analisarem com calma. O voto é seu, vota com sua consciência, 

vota com seu coração e vota a favor do projeto. Se alguém achar 

alguma coisa ao contrário, se ele tem duas caras ou não, que vai 

julgá-lo primeiramente é Deus, depois a população, mas o que não 

pode é colocar em dúvida a idoneidade do Josias, da Cris, não 

pode fazer isso; ele responde pelo seu voto e não pode ser 

irresponsável nesse momento, porque esse projeto está bem 

claro; aqui existe a parte política e a parte jurídica e a parte 

jurídica tá correta. E se faltou com educação e se exaltou com o 

vereador Claudio pede desculpas, porque uma coisa que não tem 

são duas caras, do jeito que começou o seu mandato vai terminar.  

 

A vereadora Rosangela Farias Sofa solicitou a palavra falando 

que faz parte do conselho do desenvolvimento - Fumdec, e 

quando passou por lá houve um entendimento, porque todos estão 

na busca do desenvolvimento, da geração de emprego e nada vai 

melhorar se as pessoas não tiverem trabalho; e o objetivo do 

município é incentivar todos que queiram desenvolver e gerar 

mais empregos, até porque político não gera emprego, então é 

preciso ajudar os empresários a desenvolver; e quando passou 

pelo Fumdec houve o entendimento chegando aqui com algumas 

controvérsias, onde ela e os vereadores Fi da Paiol e D. Lourdes 
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foram in loco confirmar o terreno e tudo foi sanado, então não 

existe nenhum óbice para estar negando esse terreno porque 

realmente o empresário quer gerar mais empregos e todos sabem 

o quanto ele já edificou dentro desse município e o quanto já 

colaborou com o desenvolvimento da cidade tendo suas empresas 

aqui. Disse que o conhece desde quando ele alugava patrola na 

Copasul para desenvolver o trabalho, então hoje vê o quanto ele 

já prosperou dentro de Naviraí e não deixaria de atender esse 

pedido; foram doados tantos terrenos pra pessoas que só mentiu, 

enganou e foram embora, mas esse desde a parte do 

desenvolvimento já era muito claro e todos querem que o 

município se desenvolva.  

 

O Vereador Josias de Carvalho solicitou a palavra, cumprimentou 

a todos e parabenizou a fala do vereador Ederson Dutra pelo 

fato de que o projeto pode ser analisado até a última hora e o 

parecer jurídico não significa que estão atrelados ou sujeitos ao 

parecer jurídico desta casa, é preciso ver o interesse maior, o 

interesse público. E como a vereadora Rosangela citou o 

empresário Napoleão, ele já gerou em torno de duzentos 

empregos e hoje nessa crise vai atingir mais cento e cinquenta 

empregos. E o vereador Ederson teve a coerência de reconhecer 

que esse é o momento de gerar emprego e acima das questões 

estão os interesses da população e foi pra isso que foram eleitos 

para estarem no momento de decisão e a decisão não está 

atrelada ao parecer jurídico. Falou ainda que o conselho é apto 

para analisar e fazer a sua conclusão e passou pelo conselho de 

desenvolvimento econômico, agora só resta passar por esta casa 

de leis ficando a critério de cada vereador e pede que votem pela 

geração de empregos. 

 

O Vereador Antonio Carlos Klein solicitou a palavra, 

cumprimentou a todos e disse que como membro da comissão de 
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Legislação e Justiça, que fez o relato do processo e deu o 

parecer inicial, chama a atenção dos vereadores para tomarem 

cuidado no momento das discussões de manterem o nível da 

discussão, porque já participou de muitas discussões nesta casa 

com todos os vereadores, mas de alto nível, porque quando abaixa 

o nível é complicado, vereador não pode jogar um contra o outro, 

nem denegrir, porque todos tem importância no seu trabalho e no 

seu ponto de vista, então é preciso tomar cuidado nesse sentido, 

é preciso trabalho juntos em prol da população. Esse projeto foi 

apresentado no plenário dia 07 de agosto de 2018, junto com ele 

vieram vários documentos, inclusive apresentado no conselho de 

desenvolvimento econômico da cidade e na documentação a 

empresa requerente por meio do sócio Napoleão Teodoro de 

Souza informa que é credor da empresa Vidrolux, mas viu uma 

oportunidade de expansão das atividades por meio da composição 

proposta pela vidrolux conforme explanado no requerimento 

apresentado no Fumdec, e quando solicitou o parecer jurídico 

como é de praxe em todos os projetos que vem, quando se fez 

menção da negociata, na verdade não teve negociata nenhuma, a 

colocação no parecer jurídico em seu entendimento foi um tanto 

infeliz que criou uma situação meio desagradável pra todos. 

Porque na documentação que acompanha o projeto de lei tinha a 

informação que existia uma demanda judicial falando que era 

credor da vidrolux, mas não existe nada feito às escuras, porque 

teve o cuidado de verificar o processo e existe um acordo entre 

a vidrolux e açoplus no sentido de que os valores dos maquinários 

são entregues ao Napoleão; e na verdade o que se discute em 

relação a prefeitura é só o terreno e o barracão, porque o 

maquinário já tinha proprietário; a construção já havia sido 

devolvida pela vidrolux para o município, existe a lei em que 

houve a retomada, tem uma declaração da vidrolux abrindo mão 

de qualquer possível indenização em relação ao município pelas 

benfeitorias que eles construíram, então não vê nenhuma 
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possibilidade que existe alguma coisa errada acontecendo aqui. O 

projeto entrou aqui no dia 07 de agosto, no dia 13 de agosto foi 

nomeado pelo presidente da comissão legislação e justiça como 

relator do projeto, no dia 14 de agosto solicitou o parecer 

jurídico, o parecer jurídico foi juntado no processo no dia 15 de 

agosto, no dia 22 de agosto fez o estudo do processo e verificou 

todas as possibilidades de existir alguma coisa errada e fez o 

parecer favorável pela aprovação, incluiu uma emenda aditiva no 

qual dá garantia para o município se eventualmente acontecer 

alguma reclamação do antigo donatário da vidrolux e quem vai 

arcar com a possível indenização por benfeitorias será o atual 

donatário, a Açoplus. Essa emenda vai constar na escritura 

pública, onde o município fica resguardado de qualquer 

responsabilidade e vai cumprir a função social que é de permitir 

que empresa se instale em nossa cidade para gerar empregos e a 

prefeitura promove condições para que os empresários possam se 

instalar na cidade para gerar emprego. No projeto entende que 

na parte jurídica não tem nenhum problema, tá perfeito. Na 

questão social, é relevante, é necessário e temos que elogiar os 

empresários da cidade que estão ampliando suas atividades, 

gerando mais empregos, porque se viesse uma empresa de fora 

pra pedir uma participação do município, seria aprovado de 

imediato, então porque não aprovar, dar condições, incentivar e 

apoiar os empresários locais que querem expandir. É preciso 

cuidar daqueles que estão aqui e os que virem de fora são bem 

vindos. Disse ainda que está trabalhando para que venha uma 

indústria para Naviraí que foi instalada no Paraná, que começou 

com oito funcionários e hoje tem cento e setenta funcionários, e 

existe interesse de pessoas remanescentes dessa indústria de 

abrir em Mato Grosso do Sul, só está aguardando chegar o 

projeto pra apresentar no conselho pro Fernando para ver a 

possibilidade de arrumar uma área porque eles precisam de dez 

mil metros quadrados fora da cidade, porque é uma empresa que 
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gera um pouco de mau cheiro e tem que ficar em local distante da 

sede do município, mas é uma empresa que pega matéria prima e 

é tudo exportado para outros países e gera emprego e renda 

para o município, e precisamos muito disso. E esse projeto de 

hoje é um empresário daqui que quer continuar gerando emprego 

e não podemos mais atrasar, tem que ser ágil porque não tem 

nenhum óbice, tem que ser aprovado e que a emenda aditiva 

também seja aprovada, no sentido de dar mais garantia ao 

município; então espera que todos os vereadores aprovem porque 

é em benefício da população de Naviraí. 

 

O vereador Simon solicitou a palavra, cumprimentando a todos e 

falando que cada vereador pensa de uma forma, cada um tem uma 

maneira de trabalhar e quando passa por uma discussão para o 

âmbito pessoal, não interessa que está certo porque a população 

não ganha nada com isso, porque quando se levantam aqui para 

saber quem vota a favor do projeto, é porque está a favor de 

trabalho, de emprego. Diariamente brigam aqui para que venha 

emprego para Naviraí, independente de partido, de amizade, 

todos cobram a gestão municipal para que faça uma gestão 

transparente. O projeto entrou nessa casa para ser analisado 

pelas comissões, pelos vereadores e para ser votado, então tem 

que respeitar o voto, porque cada um tem um entendimento, quem 

vota contra o projeto não necessariamente é favor do 

desemprego. O vereador Claudio Cezar solicitou um aparte 

parabenizando a fala do vereador Simon que foi muito 

esclarecedora, é justamente isso que a população tem que 

entender se vota contra um projeto não é porque está contra a 

população, contra o empresário ou contra o emprego; disse ainda 

que respeita a opinião dos colegas, mas quando vê falar do 

parecer do jurídico, opina por tirar o jurídico desta casa, assim 

economiza esse salário, porque se o advogado der o parecer 

fazendo até uma denúncia de negociata e os colegas falam que 
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não tem peso nenhum, então pede desculpas, mas ele falou 

explicitamente que houve negociata, está no projeto. E quando vê 

um colega falando que quem está contra o projeto está contra o 

emprego, não pode, porque ele sempre luta pela geração de 

empregos na cidade e cada um tem que respeitar o voto do outro. 

O vereador Ederson solicitou um aparte e falou que na justiça 

quando o juiz dá uma sentença favorável, recorre na segunda 

estância, na terceira, quer dizer que no setor jurídico não tem a 

palavra final de tudo, ele não é o dono da verdade, existe sempre 

o contraposto e não vê nesse projeto uma denúncia, se tivesse 

teria sido encaminhado para o ministério público, então ninguém é 

dono da verdade. Não é porque o Dr. Elço achou e concluiu seu 

parecer jurídico que o Dr. Klein está errado, o que ele está 

errado e outros vereadores estão errados, ninguém é dono da 

verdade, a justiça é ampla, sempre existe o outro lado e o outro 

lado aqui é aprovação do projeto. O vereador Simon agradeceu e 

disse que aqui não é quem vota contra está contra o avanço do 

município e quem vota a favor não está votando em favor de 

alguma coisa, então pede respeito aos nobres edis e que se faça 

valer a democracia porque estão aqui pra votar o projeto, 

favorável ou contrário. 

A vereadora Lourdes Elerbrock solicitou a palavra falando que 

ela a vereadora Rosangela fazem parte do conselho de 

desenvolvimento e muitas pessoas da sociedade, inclusive um 

advogado da prefeitura que orienta o que é certo e errado, tanto 

que esse projeto foi para o desenvolvimento, voltou para a 

prefeitura umas três vezes, agora o advogado disse que está 

correto e não há problema algum em ser aprovado.  

O vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior solicitou a palavra, 

cumprimentou a todos e falou da importância da autonomia de 

posicionamento dos vereadores desta casa, sempre defende as 

prerrogativas dos vereadores porque foram eleitos para 

justamente votar os temas mais simples e os mais complexos, 
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essa é a função do vereador, tem que discutir sim e colocar seus 

posicionamentos, aqui tem homens e mulheres corajosos que se 

preocupam com a população do município, que externam seus 

posicionamentos a medida que tem oportunidade; política não foi 

feita pra covardes, não estão aqui pra ficar em cima do muro, se 

concordam votam a favor, se discorda vota contra, dentro das 

prerrogativas e dentro do que construiu como entendimento e 

isso é importante deixar claro para as pessoas, que essa 

liberdade de posicionamento é garantida por lei e é por isso que o 

povo os elegeu. Já votaram favorável ao parecer jurídico, assim 

como já discordou, depende da situação e depende do que 

entende sendo correto, se fosse pra concordar com tudo não 

precisaria ter vereador. Todos querem ver o município gerando 

empregos, todos querem saúde de qualidade, educação de 

qualidade, mas dentro do que acreditam e cada um tem o seu 

modelo ideal ou sua forma de fazer e semana após semanas estão 

aqui falando e sugerindo ao prefeito que faça aquilo que acham 

melhor e que pode ajudar o município. Então deixa claro aos 

vereadores que independente do posicionamento de cada um aqui 

todos tem o seu respeito e sua defesa sempre, porque acredita 

que só teremos uma política de qualidade, só teremos 

verdadeiros representantes à medida que estes tenham 

autonomia nos seus posicionamentos e é por isso que luta e está 

aqui, ainda estamos numa democracia e faz votos que continuem 

numa democracia, porque a democracia é parte disso, parte da 

liberdade de opinião e parte das decisões da maioria, quando não 

há consenso, quando não há unanimidade, é decidido pela maioria 

e dessa forma que vão fazer aqui. 

O vereador Marcio Andre Scarlassara solicitou a palavra e disse 

que após tantos debates aqui não poderia deixar de se 

manifestar, porque acha necessário todos expressarem suas 

opiniões. Realmente é um projeto polêmico, mas temos que estar 

prontos para resolver. Comentou sobre uma denúncia que fez uns 
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dois anos atrás, de pessoas que pegaram terreno e não 

construíram, onde retomaram mais de quarenta terrenos do 

município. Disse ainda que está buscando empresas para vir pra 

Naviraí juntamente com o Fernando, mesmo sem o apoio do 

prefeito muitas vezes, onde esteve em contato com uma empresa 

de Curitiba que pode vir a ter uma parceria com a empresa daqui, 

então o que querem é gerar empregos para Naviraí. Sobre esse 

projeto, realmente ele veio cheio de vícios e o executivo deveria 

ter feito de uma forma diferente, mas é mais um erro da atual 

administração, então fica difícil decidir porque a forma como o 

projeto chegou aqui é errada. Então é o plenário que irá decidir 

se será votado ou revisto. 

 

O Senhor Presidente colocou em votação o projeto de lei n° 

25/2018 do executivo municipal em primeira e única discussão e 

votação nominalmente. 

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei nº 25/2018 de 

autoria do Executivo Municipal aprovado em primeira e única 

discussão e votação por oito votos favoráveis, três votos 

contrários (Claudio Cézar, Eurides Rodrigues e Simon) e um 

ausente (Fabiano Domingos). 

 

O Senhor Presidente colocou em primeira e única discussão e 

votação a Emenda Aditiva apresentada pela Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação, que acrescenta o parágrafo único do artigo 

5º ao Artigo 1º do Projeto de Lei n° 25/2018 de autoria do Poder 

Executivo Municipal, nominalmente. 

O Senhor Presidente declarou a Emenda Aditiva apresentada 

pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação aprovada em 

primeira e única discussão e votação por dez votos favoráveis, 

um contrário (Simon) e um ausente (Fabiano Domingos). 
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Em primeira e única discussão e votação com emenda o Projeto 

de Lei nº 35/2015 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro para a 

empresa Eduforme Indústria e Comércio de Uniformes Ltda, na 

forma de pagamento de aluguel, e dá outras providências. 

 

O Vereador Marcio Andre Scarlassara solicitou pedido de 

vista ao referido projeto. 

O Senhor Presidente colocou em votação o referido pedido de 

vista que foi aprovado. 

 

Pela ordem o vereador Claudio Cezar Paulino disse que esse 

pedido de vista é para estudar sobre o que realmente trata esse 

projeto. 

 

Pela ordem o vereador Ederson Dutra disse que está faltando 

uma certidão nesse projeto e para não prejudicar a empresa, 

estão fazendo o pedido de vista para que a empresa sane esse 

problema e volte pra sessão pra ser votado legalmente.  

 

Pela ordem o vereador Marcio Scarlassara disse que realmente 

está faltando certidão e mais uma vez alerta a prefeitura, para 

que mande a documentação correta para essa casa de leis para 

não atrapalhar o andamento.  

 

TRIBUNA 

 

Usou a tribuna o vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior 

cumprimentando ao excelentíssimo senhor presidente, Jaimir 

José da Silva, excelentíssimos vereadores, excelentíssimas 

vereadoras, público presente, ouvintes da Rádio Cultura, falando 

que não poderia deixar passar em branco diante o descaso que 

está acompanhando sobre a creche do Ipê e da providência que 
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pode tomar enquanto poder legislativo, onde foram feitos dois 

questionamentos através de requerimentos dos vereadores 

Lourdes Elerbrock e Cláudio Cezar a respeito da retomada das 

obras da creche e os motivos que a obra se encontra parada, ele 

também fez indicação a respeito da manutenção e do zelo 

daquele local público que tem sido depredado dia após dia, onde 

vemos o dinheiro dos nossos impostos indo pelo ralo e por falta 

de segurança, de ter alguém cuidando; mas isso ele já falou 

inúmeras vezes e nada foi feito, além do prejuízo que estamos 

tomando enquanto população, enquanto cidadãos do dinheiro 

público que está indo pelo ralo na depredação daquela obra, ainda 

tem o prejuízo social causado, porque hoje tem mais de 

setecentas crianças na demanda de creches, hoje tem mais de 

cento e cinquenta professores de creches aprovados no concurso 

público aguardando a sua vaga e não são chamados, porque tem 

uma obra de uma creche parada; além de não atender a 

população, ainda contribui para o caos social que a nossa cidade 

vive. Disse que as duas respostas referente a creche são 

exatamente nos mesmos termos em cinco meses de diferença, e 

não consegue enxergar diante desse cenário a capacidade de 

resolutividade da prefeitura diante do problema, que vem se 

arrastando e não é de hoje, pegou parte da administração 

passada, já estamos indo para o meio desse administração e não 

se resolve, a câmara já devolveu trezentos e vinte mil reais pra 

fazer o muro de arrimo que não tinha sido previsto no projeto 

inicial, mas não se resolve, não sai do lugar e as mães cobrando o 

tempo todo. Então lança um desafio para que todos se mobilizem 

para ajudar, porque nessa campanha esteve em diversas 

empresas e diversos locais e na Usina Rio Amambaí o gerente que 

tem sido bastante atuante na comunidade local se dispôs a 

ajudar, falando que é preciso fazer um movimento pra poder 

ajudar, criar uma comissão para saber o que está precisando já 

que o poder público não está conseguindo avançar nesse 
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processo, que todos nós possamos fazer a nossa parte. Então 

quer o apoio dessa casa de leis para poder mobilizar as pessoas e 

ter condições de envolver os conselhos, as lideranças 

comunitárias, os empresários pra fazer alguma coisa e tomar 

alguma medida por conta própria pra tentar resolver, porque 

senão vamos passar mais uma gestão e o problema vai estar lá e 

vai chegar num ponto que sequer a estrutura do prédio vai 

conseguir aproveitar. Então é preciso tomar uma medida agora 

sem deixar de cobrar a responsabilidade que tem a prefeitura, 

mas também buscar fazer a nossa parte e tem certeza que a 

comunidade local estará encampando junto esse pleito porque é 

benefício para toda população. Agradeceu e desejou boa semana. 

 

O Senhor Presidente agradeceu a presença da vice-prefeita de 

Eldorado, Fabiana. 

 

Usou a tribuna o vereador Josias de Carvalho que cumprimentou 

o Senhor Presidente, nobres vereadores, senhores presentes e 

ouvintes da Rádio Cultura, agradeceu a presença do Senhor 

Napoleão, empresário do município de Naviraí que tem uma 

história fantástica nesta cidade, gerando muitos empregos; 

agradeceu também a presença da Fabiana, vice-prefeita de 

Eldorado; em seguida disse que vivemos num país muito rico, mas 

ao mesmo tempo medíocre pela forma de governar, todos sabem 

que esse caos econômico que vivemos hoje é devido os 

governantes deste país e muita gente o indaga questionando essa 

gestão e deixa claro que a maioria dos municípios estão 

quebrados e até com dificuldades para pagar a folha de 

pagamento dos funcionários; esse efeito dominó atingiu toda 

sociedade. E já que estamos numa campanha eleitoral, devemos 

analisar os candidatos que de fato defende o interesse da 

família, o interesse da sociedade e o interesse da igreja; igreja 

que atende a sociedade no que os governantes falham, por isso 
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sempre diz que a igreja além de levar o pão espiritual também 

leva o pão físico. A igreja tem consolidado, levantado a sua 

estima, tem construído, tem trabalhado no emocional, tem 

trabalhado nas questões psicológicas, tem dado toda uma 

estrutura, sendo que de fato quem deveria estar socorrendo era 

o poder público, mas esse poder é muito falho. A nossa gestão 

está bem criticada porque o povo não aguenta mais, mas a culpa 

não é da gestão atual, vem de longe e chegou num ponto que 

transbordou e atingiu a todos. Disse que conversou com o 

prefeito para cobrar mais empenho no que tange as emendas 

parlamentares, porque mesmo poucas, tem feito a diferença no 

município; como no ano retrasado que conseguiu uma emenda de 

sessenta mil reais com o deputado João Grandão fazendo uma 

enorme diferença nos postos de saúde; conseguiu mais trinta mil 

para atender o centro de convivência dos idosos e foi muito 

importante para que eles pudessem adquirir seus equipamentos. 

Sabe que está difícil, mas não podem desistir, temos que ir a 

luta, acreditar e escolher o nosso presidente que é a favor da 

família, um presidente que ama a sociedade e defende a Pátria; 

para governador é preciso lutar por aquele que é ficha limpa. 

 

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 dezesseis dias do 

mês de outubro do ano de dois mil e dezoito. 
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 Jaimir José da Silva 
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