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SECRETARIA 

 

ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23/10/2018. 

 

 

Aos vinte e três 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 Josias de Carvalho; 

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, 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; em seguida registrou a ausência do 

Excelentíssimo Senhor Vereador Jaimir José da Silva, em 

virtude de compromissos médicos, sendo a presente sessão 

presidida por mim, conforme previsão regimental; na sequência o 

Senhor Presidente determinou a primeira secretária para fazer a 

leitura do expediente - informou que a ata da 27ª Sessão 

Ordinária de 11/09/2018 encontra-se a disposição na secretaria 

desta casa de leis.  

Ofício nº 201/2018 de autoria do Exmo. Senhor José Izauri de 

Macedo e Senhora Ana Paula Krambeck S. Rocha, solicitando uso 

da tribuna por 10 minutos. O Senhor Presidente informou que a 

requerente fará o uso da tribuna na presente sessão por dez 

minutos, após a ordem do dia.  

 

DOCUMENTO em justificativa à ausência do Vereador Fabiano 

Domingos dos Santos na 32ª sessão ordinária. O Senhor 

Presidente informou que a ausência do Excelentíssimo Senhor 
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Vereador Fabiano Domingos dos Santos na 32ª Sessão Ordinária, 

realizada em 16 de outubro do ano corrente, está justificada. 

C.I. n° 23/2018, de autoria do Senhor Rodrigo Gazette de 

Souza, Diretor de Controladoria, 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. 

 

Apresentação dos Projetos 

 

Projeto de Lei nº 032/2018 de autoria da Vereadora Rosangela 

Farias Sofa; que em súmula: Institui o Plano Municipal de 

Prevenção ao Suicídio no Município de 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 036/2018 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues; que em súmula: Dispõe sobre a instalação de placas 

informativas e de conscientização, a respeito da destinação 

correta de lixo, nos muros das escolas Municipais. 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 038/2018 de autoria da Mesa Diretora; que 

em súmula: Concede Abono Pecuniário aos Servidores do Poder 

Legislativo Municipal. O Senhor Presidente perguntou ao plenário 

se é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 3 de 25 
 

SECRETARIA 

 

comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres 

no tempo em que confere o regimento interno. 

 

Projeto de Lei nº 39/2018 de autoria do Executivo Municipal; 

em regime de urgência; que em súmula: Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a contratar operação de crédito junto à 

Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Avançar 

Cidades - Mobilidade Urbana, e dá outras providências. 

 

O Senhor Presidente colocou em discussão o regime de urgência. 

Com a palavra o vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior 

cumprimentando o senhor presidente Josias, nobres vereadores, 

vereadoras, público presente, secretaria de obras Ana Paula, 

falando que historicamente sempre se manifesta no sentido 

contrário ao regime de urgência, a não ser que de fato seja 

compreendido que existe um risco de vida ou que realmente 

justifique o regime de urgência. Autorizar uma contratação de 

crédito na ordem de quinze milhões de reais junto a caixa 

econômica federal em regime de urgência acha no mínimo uma 

atitude irresponsável; então com todo respeito aos 

posicionamentos gostaria de se manifestar contrário a esse 

regime de urgências. Disse que já foi aprovado nesta casa de leis 

um financiamento do PAC de aproximadamente cinco milhões e 

meio da Caixa Econômica Federal pra obras, asfalto e drenagem 

do Bairro Ipê e isso foi propagado e continua sendo uma 

dificuldade para o município em relação a arcar com esse custo. 

Foi colocado inclusive no balanço das dívidas herdadas pela atual 

administração, então não podem aprovar em regime de urgência 

um financiamento de quinze milhões de reais sem ter o tempo 

suficiente para estudar, para avaliar os projetos e pra entender 

e conseguir principalmente passar para aqueles que nos 

acompanham a real necessidade desse recurso ser capitado. 
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O Senhor Presidente colocou em votação o regime de urgência, 

que foi rejeitado. 

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 Complementar nº 011/2018 de autoria do Poder 

Executivo Municipal; Dispõe sobre forma de negociação e de 

pagamento de créditos de qualquer natureza não tributário, para 

com a Fazenda Pública Municipal, 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 149/2018 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o 

Senhor Fernando Tadashi Kamitani, Gerente de Desenvolvimento 

Econômico, requerendo que seja enviado, a esta Casa de Leis, um 

relatório contendo os nomes das pessoas jurídicas, que foram 

beneficiadas com doações de terrenos, para implantação de 

empresas em nosso município, e que firmaram o Termo de 

Ajustamento de Conduta - TAC com o Poder Executivo, de 

acordo com a Lei n° 2.025, de 30 de novembro de 2016. 

Solicitamos que o relatório contenha, também, os endereços dos 

respectivos terrenos doados. Pleiteamos, ainda, que se verifique 

a possibilidade da realização de uma reunião entre o Poder 

Executivo, Poder Legislativo e os proprietários das referidas 
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empresas, para a verificação do cumprimento das normas 

firmadas por meio do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador autor falando que esse requerimento se faz necessário 

porque em 2016 retomaram vários terrenos de pessoas que não 

tinham mais interesse em construir ou pela situação financeira. 

Mas algumas pessoas conseguiram fazer o PAC e deram um prazo 

maior para as pessoas construírem, sendo que algumas já estão 

empregando, outras estão com dificuldades na parte de asfalto, 

energia, então é preciso saber quem vai conseguir cumprir o TAC 

e quem não for que devolva o terreno pra prefeitura, quem 

precisa de um prazo maior terá esse prazo, então é preciso  que o 

executivo, legislativo e os empresários estejam unidos nesse 

momento para dar condições a que tem terreno e não conseguiu 

construir, saber qual o motivo; e é preciso saber individualmente 

porque cada caso é um caso. O Senhor presidente colocou em 

votação, sendo aprovado. 

 

O Vereador Josias agradeceu a presença do Senhor Laércio 

Lemos, artista do município, Professor Miro, seu amigo que tem 

uma linda história na cidade, Ana Paula, secretaria de obras, 

Lanieri e da imprensa Sulnews. 

 

Requerimento nº 150/2018 de autoria do Vereador Ederson 

Dutra; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

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

para o Senhor Emerson Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo de 

Trânsito Municipal, requerendo informações sobre a existência 

de um estudo técnico para a implantação de quebra-molas na Rua 

Gerânio, localizada no Bairro Sol Nascente. Caso não se tenha, 

ainda, realizado o referido estudo, solicitamos que se verifique a 

possibilidade da implantação de quebra-molas, nos pontos de 
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maior movimento na referida rua. O Senhor Presidente colocou 

em discussão, em seguida em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 151/2018 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara; expediente endereçado ao Senhor Marcelo 

Vinhaes Monteiro, Diretor Presidente da Empresa Energisa Mato 

Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A, requerendo 

informações sobre a possibilidade do aumento do número de 

atendentes na Agência Energisa de Naviraí-MS. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador autor 

falando que a Energisa está uma vergonha, o atendimento na 

referida agência está precário, em relação ao atendimento ao 

cliente. A agência dispõe de poucos atendentes e, em várias 

ocasiões, somente um atendente fica disponível para atender os 

usuários, tornando o tempo de espera exaustivo. O aumento do 

número de atendentes proporcionará um melhor atendimento à 

população, ampliando a acessibilidade e minimizando o tempo de 

espera nas filas da referida unidade. Um aparte do vereador 

Claudio Cezar Paulino da Silva que cumprimentou a todos e falou 

que a Energisa está deixando a desejar no atendimento a 

população e um exemplo é que quando a conta de energia é 

interrompida, tem até três dias pra religar, a pessoa paga a 

conta, mas ainda fica sem energia por três dias e isso é um 

absurdo, já questionou e pediu mais agilidade no fornecimento 

após a pessoa pagar a conta, é preciso ser mais humano. O 

vereador Marcio falou que nem entrou em detalhes sobre a 

oscilação de energia que acontece diariamente, o que está 

pedindo é que trate a população com dignidade; então fica o seu 

repúdio aqui à essa empresa que tem tratado mal a população de 

Naviraí no quesito atendimento ao consumidor. O Senhor 

presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 7 de 25 
 

SECRETARIA 

 

Requerimento nº 154/2018 de autoria do Vereador Cláudio 

Cezar Paulino da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, 

requerendo informações a respeito da pavimentação asfáltica no 

Bairro Ipiranga e Comunidades São Pedro e São Francisco, sobre: 

a) os motivos pelos quais a referida pavimentação asfáltica não 

se iniciou na previsão anunciada; b) a nova previsão de início; c) a 

previsão de finalização; d) as cópias do contrato; e) outras 

informações que esta Egrégia Gerência julgar necessária. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador autor falando que tem uma reclamação devido a placa 

no Bairro Ipiranga falando do inicio das obras em junho de 2018 

com término em outubro de 2018, mas ainda não começou essa 

pavimentação; então está buscando informação correta para a 

população. O Senhor presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. 

 

Requerimento nº 155/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o senhor Gessé da Silva Andrade, Gerente de 

Serviços Públicos, requerendo o diagnóstico da atual situação da 

coleta de lixo no município, contendo as seguintes informações: - 

o número de caminhões em atividade; - o número de caminhões 

parados e o diagnóstico de cada um deles; - a quantidade de 

servidores trabalhando na coleta de lixo; - o cronograma de 

coleta nos bairros da cidade diante da situação atual; - as 

medidas que serão adotadas para a resolução e normalização do 

serviço. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador autor que cumprimentou a todos e falou que 

acredita que todos tem sido alvo de uma cobrança da falta de 

regularidade da coleta de lixo no município, com situações 
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extremamente preocupantes, onde alguns bairros da cidade, tem 

ficado mais de quinze dias sem a coleta de lixo, com odor, 

proliferação de pestes, insetos e isso tem se transformado numa 

situação de saúde pública. Além disso, sabe que no final do ano 

tende por obvio aumentar a quantidade de lixo por conta das 

festas e essa situação deve ser agravada. Disse que é de 

conhecimento que a comissão de obras desta casa de leis com os 

vereadores Fi da Paiol, Rosangela e Fabiano estiveram na 

garagem da prefeitura pra verificar essa situação e receberam a 

notícia que tem apenas um caminhão em atividade para atender 

toda cidade; então mal tem atendido o centro e os bairros estão 

à Deus dará, sem qualquer atendimento. Então é preciso ação 

efetiva, porque problemas como esses que são recorrentes e 

diários, precisam ter atitudes diárias também, não dá para 

esperar mais um mês ou trinta dias pra consertar os caminhões e 

o lixo ficar acumulando nas casas das pessoas. Um aparte do 

vereador Marcio Scarlassara falando que esse drama do lixo é 

sempre assim, no final da gestão passada também foi assim, mas 

na gestão do Izauri está batendo recorde, ele é campeão em 

tudo que não presta; é preciso fazer a manutenção dos caminhões 

para que não aconteça isso. Um aparte do vereador Klein falando 

que desde março do ano passado tem conversado com o prefeito 

no sentido de serviços essenciais da cidade que a prefeitura não 

tem condições de tocar, porque todos estão vendo que não toca, 

tem dois caminhões de lixos novos, mas vivem quebrando e a 

solução moderna hoje pra essas coisas é que comece a 

terceirizar serviços; tem várias cooperativas esparramadas pelo 

Brasil que trabalha com prestação de serviços, vem pra cidade 

com uma diretoria, contrata mão de obra da cidade e é 

especializada em qualquer tipo de serviço; então é preciso que o 

prefeito comece a aceitar sugestões de coisas boas e procurar 

soluções que existem em outros estados pra começar a aplicar 

em Naviraí. Um aparte do vereador Fabiano que cumprimentou a 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 9 de 25 
 

SECRETARIA 

 

todos e falou que desde janeiro de 2017 estão tentando ajudar 

prefeito, mas o problema é que ele não aceita sugestões, porque 

os treze vereadores só querem o bem de Naviraí; como hoje viu 

no posto de saúde do Harry Amorim que não tem mais onde 

colocar o lixo porque já tem doze dias que o caminhão não passa 

lá. O vereador Júnior agradeceu e disse que associa-se a isso a 

desvalorização dos servidores do setor, com anúncios de medidas 

de contenção que só vem causar prejuízo, principalmente na 

qualidade do trabalho e no serviço que é prestado; além disso o 

que estão cobrando aqui é o serviço essencial, é o básico, ninguém 

tá cobrando aqui nada extraordinário, estão cobrando a coleta de 

lixo que é um dos serviços mais essenciais que tem na 

administração municipal e é de responsabilidade sim do executivo 

municipal manter minimamente essa coleta funcionando. Um 

aparte do vereador Ederson Dutra cumprimentando a todos e 

parabenizando o presidente pela condução dos trabalhos, bem 

sereno e tranquilo e falou que quando se fala aqui nesta casa de 

leis em sugestão, não tem como dar sugestão para uma pedra, 

porque não te escuta, é uma via de uma mão só; sobre a coleta de 

lixo é obrigação de todas as prefeituras, mas aqui só tende a 

piorar porque está no final de ano, mês festivo, recebemos os 

parentes, mas o prefeito vai e corta as horas dos garis, dos 

motoristas pra tentar fechar a conta dos salários dos gerentes 

que ele deu cem por cento. Mas vai chegar um momento que o 

prefeito Izauri vai ver as pessoas pegarem os lixos e começar a 

jogar nos buracos pra tapar, porque não dá pra saber se tem mais 

lixo ou mais buracos na cidade; todos aqui tentam dar sugestões 

ao prefeito, mas ele optou em não ouvir os vereadores e nem 

população, tanto que os vereadores estão virando motivo de 

piadas, porque falam, cobram, fazem vídeos e nada acontece. Mas 

nós que erramos, porque elegemos o prefeito errado, que vai 

terminar um mandato fracassado e não vai dar conta de resolver 

nada. Tanto que trocou o gerente de serviços urbanos e nem 
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ofício informando esta casa teve. O vereador Júnior agradeceu, 

falou da sua preocupação e espera que todos entendam a função 

dos vereadores, que é fiscalizar e cobrar para que os serviços 

públicos sejam prestados com o mínimo de qualidade devolvendo à 

população tudo aquilo que lhe é retirado através dos impostos, 

então o que queremos é o retorno, a coleta de lixo segundo a lei é 

obrigação do município, a forma que o município vai fazer cabe a 

ele tomar decisão; no ano passado foram adquiridos dois 

caminhões numa sinalização clara de que o município assumiria 

essa coleta e não faria a terceirização, então tem que assumir de 

fato e fazer com que aconteça, existem meios pra poder garantir 

que os serviços sejam bem prestados, mas tem que tomar atitude 

não dá pra esperar, a população está sofrendo, está cobrando e 

isso já se torna uma situação de saúde pública e tende a onerar 

ainda mais cofres públicos. Com a palavra o vereador Claudio 

Cezar falando que esteve na garagem municipal e constatou que 

várias coisas podem ser melhoradas, hoje tem quatro caminhões, 

dentre eles tem um que nos próximos cento e vinte dias não vai 

voltar a rodar porque fundiu o motor; diante disso o prefeito 

deveria ter tomado providências na aquisição de novos caminhões. 

Um aparte do vereador Marcio falando que a Funasa está com um 

caminhão cotado e em curto prazo será enviado para Naviraí. O 

vereador Claudio falou que todos estão vendo o caos de lixo na 

cidade com as pessoas reclamando, mas isso é um conjunto de 

várias coisas, tem caminhão que anda vinte quilômetros passando 

pela Fazenda Cruzeiro até chegar ao lixão e nessa temporada de 

chuvas com estradas ruins tem quebrado muito os caminhões, e o 

prefeito tem que tomar uma atitude pra adquirir mais caminhões 

porque a coleta de lixo está precária; e também seria o caso dos 

parlamentares tentar conseguir emendas com os deputados para 

ajudar nosso município que está passando por momentos difíceis. 

Com a palavra a vereadora Rosangela, cumprimentou a todos e 

falou que esteve junto com outros vereadores fazendo um 
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levantamento na garagem por conta de muitas reclamações sobre 

esses caminhões, que são dois velhos e dois novos e os caminhões 

novos não param um minuto nem pra fazer manutenção; e tem um 

com o motor fundido e o outro com o contêiner danificado, então 

tiraram o que estava ruim e um e colocaram no outro e hoje o 

município não tem nenhum caminhão reserva, estamos com três 

caminhões, mas dois quebraram na estrada que passa na balsinha, 

ficou atolado forçou e quebrou. Mas agora mudou o gerente, 

então espera que esse gerente tenha menos serviço para poder 

focar no que realmente precisamos. Disse ainda que na garagem 

tem muita sucata, é preciso fazer um leilão pra limpar e 

encontrar novos caminhos e a maneira para melhorar é 

trabalhando. Comentou ainda sobre o caminhão que vai chegar, 

que é uma emenda da deputada Teresa Cristina através da 

Funasa que possibilitou o ganho desse caminhão, então seria bom 

se o vereador Marcio ligasse pra deputada pra falar da situação 

de urgência. Um aparte do vereador Marcio falando que já ligou 

para o Marcos da Funasa e pra Teresa e após o segundo turno 

acredita que em vinte dias chegará a Naviraí. A vereadora 

Rosangela falou sobre a terceirização que o Dr. Klein colocou e 

disse que acompanhou a Delta quando era terceirizada, onde os 

caminhões tinha manutenção, mas os caminhões da prefeitura 

nunca param, eles praticamente rodam vinte e quatro horas e é 

preciso trabalhar com folga, precisa fazer a prevenção e ter 

caminhão disponível. Com a palavra o vereador Josias falando que 

é preciso fazer a manutenção correta para atenuar, tanto que na 

gestão passada, cobrou muito a respeito da coleta de lixo e 

também dos buracos na cidade, porque isso é essencial, é o 

básico, e essa falta de fazer o básico inclusive levou o prefeito à 

derrota, então é preciso cobrar e chamar a atenção da 

administração para que o prefeito tome medidas em relação a 

isso e é isso que os vereadores fazem. Um aparte do vereador 

Marcio falando que sabe que o vereador Josias chamou a atenção 
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do prefeito e ele falou que essa casa tem vereadores 

desqualificados, onde o vereador Josias disse que os treze 

vereadores estão prontos para trabalhar e ajudar. O vereador 

Josias disse que corrigiu o prefeito falando que os vereadores 

jamais travou um projeto da gestão municipal, todos são 

aprovados dentro do prazo regimental, então de fato todos nós 

aqui apoiamos o prefeito, mas ele ainda não reconheceu isso, só 

que a população sabe que os vereadores têm trabalhado para o 

desenvolvimento do município. O Senhor presidente colocou em 

votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 156/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Jaimir José da Silva, Presidente da 

Câmara Municipal de Naviraí, requerendo que seja instituída uma 

Comissão formada pelos Poderes Legislativo, Executivo e 

membros da sociedade civil organizada, com a finalidade 

específica de acompanhar e buscar soluções para a retomada e 

conclusão das obras da Creche Professor Francisco Aquino, 

localizada no bairro Residencial Ipê. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra o vereador autor falando que 

na sessão passada relatou a respeito da retomada da conclusão 

das obras da creche do Ipê e a partir disso lançou um desafio e 

está aqui requerendo que esta casa de leis pedindo que dê o 

devido suporte para que possa de fato avançar nessa discussão. A 

creche do Ipê teve o início das obras em 2012 segundo o 

documento do sistema integrado de monitoramento e execução 

de controle; em 2012 tem os primeiros repasses de recursos e 

até hoje são seis anos, se tirar a obra do muro de arrimo que foi 

feita inclusive com a devolução de recursos da câmara na ordem 

de trezentos e vinte mil reais no ano passado, já temos uma 

paralisação da obra de pelo menos dois anos e meio, não sabe 

precisar exatamente o período, já que a secretaria de obras está 
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aqui hoje, vai poder esclarecer isso se for possível; ainda tem 

documentos que relatam e da forma que entende também, que o 

monitoramento e a vigilância dessa obra é responsabilidade do 

município; é o que vem falando, o recurso é federal e já foram 

repassados, segundo FNDE algo em torno de um milhão e cento e 

setenta e sete mil reais pra construir aquilo que está lá; hoje a 

obra está abandonada, o mato tomando conta, os vidros 

quebrados, a fiação foi levada, o telhado já começa ser levado 

também, então além da deterioração natural por estar na 

situação de abandono ainda tem a depredação. O Senhor 

presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 

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

Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para a Senhora Ana 

Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, indicando que 

seja viabilizado o rebaixamento do canteiro central na Avenida 

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

para que se transforme em estacionamento. O Senhor Presidente 

solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 106/2018 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 seja adequadamente rebaixado e asfaltado o 

canteiro central localizado na Avenida Brasil, defronte ao posto 

de saúde Ronan Marques, no bairro Jardim Progresso, entre as 

ruas Nedson Anzoategli Mitsui e Severina Gomes da Silva.  O 

Senhor Presidente solicitou a Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. 
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Indicação n° 107/2018 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, 

para o Senhor Gesse Silva Andrade, Gerente de Serviços 

Públicos, e para o Senhor Astolfo Carlos Mendes, Gerente de 

Meio Ambiente, indicando que seja realizada a implantação de 

postes em pontos estratégicos, assim como reparos na iluminação 

pública, próximos ao atracador do Rio Amambai, localizado na Vila 

Industrial. O Senhor Presidente solicitou a Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Moção de Congratulação n° 020/2018 de autoria do Vereador 

Ederson Dutra; expediente endereçado ao Pastor Duanir Martins 

Ferreira, Presidente da Igreja Presbiteriana Independente 

Central de Naviraí-MS - Espaço Esperança, apresentando nossas 

congratulações pelo evento denominado "Encontro com Deus", 

que é realizado várias vezes ao ano, com o propósito de louvar a 

Deus, restaurar famílias e alcançar as mais diversas classes 

sociais. O Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida 

votação, sendo aprovado.  

 

Moção de Pesar n° 027/2018 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues e outros Edis; expediente endereçado aos familiares 

da senhora Maria de Oliveira Melo, apresentando sinceras 

condolências pelo seu falecimento, ocorrido no dia 14 de outubro 

do corrente ano. O Senhor Presidente solicitou a Secretária que 

faça o encaminhamento da mesma. 

 

O Senhor Presidente determinou a primeira Secretária para 

fazer a leitura da Ordem do Dia. 
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A primeira Secretária colocou em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei n° 36/2018 de autoria do Poder 

Executivo; que em súmula: Autoriza a doação de área de terras, 

medindo 3.003,35m², determinada pelo Lote 02 da Quadra “W”, 

localizada no Distrito Industrial, para a empresa METALURGICA 

FLEX LTDA – ME, e dá outras providências. 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação com parecer favorável 

do relator Antonio Carlos Klein, acompanhado de votos favoráveis 

Josias de Carvalho e Ederson Dutra. 

Comissão de Patrimônio Público com parecer favorável da 

relatora Rosangela Farias Sofa, acompanhada dos vereadores 

Fabiano Domingos dos Santos e Claudio Cesar Paulino da Silva. 

Comissão de Finanças e Orçamento com parecer favorável do 

relator Simon Freitas Alves da Silva, acompanhado pelos 

vereadores Ederson Dutra e Luiz Alberto Ávila da Silva Júnior.  

O Senhor Presidente colocou em discussão e votação 

nominalmente. 

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei n° 36/2018 de 

autoria do Poder Executivo Municipal aprovado em primeira e 

única discussão e votação, por onze votos favoráveis.  

 

A primeira Secretária colocou em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei n° 38/2018 de autoria do Poder 

Executivo; 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. 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação com parecer favorável 

do Presidente relator Josias de Carvalho, acompanhado de votos 

favoráveis Antonio Carlos Klein e Ederson Dutra. 

Comissão de Finanças e Orçamento com parecer favorável do 

relator Simon Freitas Alves da Silva, acompanhado pelos 

vereadores Ederson Dutra e Luiz Alberto Ávila da Silva Júnior.  
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O Senhor Presidente colocou em discussão e votação 

nominalmente. 

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei n° 38/2018 de 

autoria do Poder Executivo Municipal aprovado em primeira e 

única discussão e votação, por onze votos favoráveis.  

 

 

 

TRIBUNA 

 

O Senhor Presidente convidou a Senhora Ana Paula Krambeck S. 

Rocha para fazer uso da tribuna conforme solicitação. 

A Senhora Ana Paula Krambeck cumprimentou aos nobres edis, a 

população e ouvintes do rádio falando que pediu a palavra para 

falar do plano de mobilidade urbana e que irá enfatizar a questão 

de planejar, de todos os requerimentos colocados pela câmara a 

grande maioria é fruto da falta de planejamento a médio e longo 

prazo. Planejamento que se pede hoje pra executar amanhã não é 

planejamento é uma situação de emergência e temos muitas 

emergências no município, várias questões que vem sendo 

discutidas ao longo dos anos e não somente nesses últimos dois 

anos, mas que tem acompanhado pessoalmente dentro da sua área 

que é arquitetura e urbanismo há mais de sete anos, desde o 

primeiro plano diretor que foi aprovado na cidade em 2007. Vai 

falar do plano de mobilidade urbana que é uma exigência, uma 

obrigatoriedade dos municípios com mais de vinte mil habitantes, 

promulgada na lei federal 12.587 de 2012 que trata basicamente 

do deslocamento de pessoas e cargas no espaço urbano, então 

tudo que se movimenta, sendo pessoas ou cargas dentro da área 

urbana deve ter um planejamento e uma legislação pra isso. Aqui 

em Naviraí criou-se em 2013 o Conselho da Cidade também 

dentro das diretrizes do estatuto das cidades, lei federal 

também; foi criada a equipe de execução do plano de mobilidade 
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na gestão passada com a coordenação do engenheiro eletricista 

João Ricardo Somensi e uma cooperação técnica da Associação 

de Engenheiros e Arquitetos do município de Naviraí e fizeram 

parte dessa equipe o Núcleo de Regularização Fundiária, a 

gerência de obras o CREA, o núcleo de trânsito e a ANPEDE. 

Esse plano traz a partir de um levantamento de problemas 

existentes, necessidades e expectativas da população, também 

traz princípios, objetivos e diagnóstico para criar diretrizes e 

estratégias de ações que no caso vai gerar um projeto de lei para 

dar o encaminhamento a médio e longo prazo. Ele é um caderno 

de orientação pra gestão da demanda e melhoria da oferta, 

indicam conjunto de medidas tanto para o poder público quanto 

para o setor privado. Esse plano após ter sido redigido por esse 

comitê foi ratificado pelo Concidade como controle social. Em 30 

de maio de 2017 foi aprovado em audiência pública, foi dado 

entrada nele agora na câmara municipal considerando que ele 

também é uma necessidade do plano diretor, então assim que o 

plano diretor foi aprovado deu inicio ao encaminhamento do plano 

de mobilidade urbana. Esse plano identificou as principais 

demanda da mobilidade urbana do município, acessibilidade de 

calçadas e pedestriazinação, soluções de questões pontuais no 

sistema viário de trânsito, estacionamento na área central, 

regulamentação do transporte de carga e fretamento. Então se 

fosse falar ou destrinchar todos os problemas que foram 

levantados provavelmente os dez minutos não seria suficiente. 

Disse que irá mandar um ofício aos vereadores e se na próxima 

terça-feira antes da sessão se puder apresentar todo esse plano 

detalhadamente pra todos e colocar todas as implicações, estará 

a disposição e gostaria de ter oportunidade de informa-lo sobre 

tudo que trata esse plano. Um dos pontos centrais é a questão da 

falta de estacionamento na área central do município que está 

discutido aqui e que propõe soluções e ações pra essa demanda. 

Essas identificações, essas tendências é uma antecipação do 
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planejamento, esse plano tem a durabilidade de vinte anos; pode 

ser revisado e todas as ações que estão contempladas aqui devem 

ser implantadas, devem ser usadas, questionadas e melhoradas, 

são ações que em sua base existem leis municipais, federais, 

estaduais que dão essas diretrizes pra que aconteça. Ainda 

vinculado a esse plano de mobilidade urbana hoje tem 

financiamentos federais que começam pelo Avançar Cidade que 

por acaso foi discutido no início da sessão. Quando requisitou que 

Naviraí fosse selecionada para o Avançar Cidades, tem que 

apresentar um projeto base que eles chamam que é praticamente 

um projeto executivo, dentro de uma análise da capacidade de 

endividamento da cidade, ou da categoria que Naviraí se inclui; no 

primeiro momento Naviraí se incluía até sete milhões e com o 

trabalho da gerência de finanças conseguiram dobrar esse valor, 

então meados desse ano Naviraí passou para quinze milhões e 

teve que fazer todo o projeto agora dentro de quinze milhões e 

durante esse período de eleição junto com a deputada Teresa 

Cristina que assessorou em Brasília, o ministério das cidades 

aprovou Naviraí para esse Avançar Cidades, a partir desta 

aprovação de um projeto inicial entregue na Caixa Econômica dá 

análise financeira do município é que foi dito que poderíamos 

requerer o financiamento neste valor, daí encaminharam esse 

processo para a Câmara para aprovação. O Avançar Cidades que é 

essa linha de financiamento especial para os municípios engloba 

duas situações, mobilidade urbana e saneamento a juros 

baixíssimos e que possibilita atacar situações calamitosas que 

temos no município imediatamente, com um valor bastante baixo 

de investimento inicial. Esse plano do Avançar Cidades, ataca os 

maiores problemas na primeira fase, um trecho do Córrego do 

Touro que tem uma situação de problemas de captação de 

drenagens e destinação final e segurança pública e 

deslocamentos de pessoas muito grave; se fossem fazer com o 

caixa da prefeitura levariam em torno de vinte e cinco anos com 
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a atual arrecadação que temos hoje e demandas na área de saúde 

e manutenção do município; então nesta demanda deste projeto 

do Avançar Cidades que está colocando é uma antecipação do 

benefício, com investimento que hoje para manutenção que 

deveria ter as prestações disso já são mais baixas do que a nossa 

própria manutenção sem resolver o problema. Este é um projeto 

linear do Córrego do Touro que está a disposição para 

apresentar, já que ontem foi finalizado pela equipe da obras em 

Campo Grande, junto com a equipe técnica da Caixa Econômica 

Federal esse projeto pra assinatura;  a partir do momento que o 

projeto estiver aprovado pela equipe técnica da Caixa Econômica 

poderá ser assinado esse financiamento e investir imediatamente 

no município, mas pra isso precisa da aprovação da câmara com 

relação a esse empréstimo, fundamental num momento tão difícil 

da sociedade, não só Naviraí, mas de todo Brasil com essa 

situação caótica que entrou muito por falta de planejamento. 

Esse acesso para empréstimos que estão abertos para Naviraí 

espera que consiga alcançar um benefício para Naviraí numa 

antecipação de tempo para que seja feito tudo bem feito. Somos 

um país rico, mas financeiramente não somos. E como fazer a 

manutenção do município? Esse planejamento passa por isso. 

Evitar o custo altíssimo de manutenção por situações que tem 

que ser resolvida imediatamente ao toque de caixa, sem 

condições. Hoje tem um plano, tem a possibilidade de um 

financiamento, tem um projeto que pode ser aplicado 

imediatamente e o benefício pode chegar à população o quanto 

antes, tudo planejado, tudo discutido e aprovado pela população. 

Agradeceu pela oportunidade. 

 

O presidente Josias de Carvalho agradeceu a gerente de obras 

Ana Paula pelos esclarecimentos e falou que juntos vão somar 

para o município porque o planejamento é o melhor caminho. 
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Usou a tribuna o vereador Antonio Carlos Klein que cumprimentou 

todos os presentes e ouvintes da rádio, falando sobre o parque 

linear do Córrego do Touro onde sugeriu ao presidente que 

convoque uma reunião com todos os vereadores, a gerente de 

obras e o pessoal técnico da prefeitura para dar mais 

esclarecimentos sobre o plano linear da relação a contratação do 

empréstimo que é bastante grande para que possa dentro dos 

prazos votar esse projeto. Falou também sobre o trabalho que 

está fazendo, que iniciou com a CEI da saúde, passou pela 

audiência pública que foi formada comissões para discutir a 

mudança da gestão do hospital municipal, esse trabalho está 

avançando, fizeram duas reuniões técnicas, visita ao hospital de 

Nova Andradina que é gerenciado por uma fundação e no dia sete 

está agendada uma visita ao hospital de Ponta Porã que é 

gerenciado através de uma Organização Social de Saúde, então 

desde já convocou todos vereadores e as pessoas que estão 

participando das comissões, o secretario de saúde vai estar 

presente e todos terão a oportunidade de fazer o levantamento 

de como são feitos os trabalhos e melhorar a saúde de Naviraí. 

Falou ainda de um assunto da máxima importância dessa semana, 

que são as eleições, teremos o segundo turno em MS para 

governador do estado e para presidente; é o momento de parar 

novamente, se colocar até na presença de Deus pedindo 

sabedoria para que analise a situação do estado e a situação do 

país. Está vendo Mato Grosso do Sul nos últimos anos com um 

trabalho bastante acentuado no sentido de fortalecimento dos 

municípios, as coisas tem andando e quando as coisas estão dando 

certo, o sentido é que deve manter e melhorar. É preciso tomar 

muito cuidado nas mudanças de gestões de estado, de município, 

de país; e tomando como exemplo Naviraí, onde temos uma 

administração municipal honesta, imbuída de boa vontade, mas a 

saúde não vai bem, a cidade está esburacadas, o esporte tá 
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parado; é bom ver se é conveniente mudar ou manter como está, 

então acredita que todas as pessoas devem prestar atenção em 

todas as propostas dos candidatos, na conduta de cada um, são 

dois candidatos apenas disputando o segundo turno, pra ver que é 

que tem melhores condições de manter o estado. O nosso estado 

está em sétimo lugar em questão de segurança, em 

fortalecimento da economia diante dos estados brasileiros; o 

Mato Grosso do Sul só perda para o estado de São Paulo, Rio 

Grande de Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e Distrito 

Federal. Então é um momento de reflexão também nisso para 

votar no próximo dia 28. Vemos pela mídia que no Brasil tivemos 

por muitos anos uma força muito grande do governo na questão 

da gestão, da economia que criou o país na situação insustentável 

de mais de trinta e seis milhões de pessoas abaixo da linha da 

miséria e estamos com o Brasil com treze milhões de 

desempregados e tudo isso é fruto de uma gestão não bem 

direcionada em favor do povo. Então no dia 28 temos a 

oportunidade, ou continuamos com esse modelo de gestão que não 

está dando certo e isso é claro para todos os brasileiros ou 

mudamos para que tenhamos esperança, uma expectativa de que 

vai haver uma mudança para melhorar. Todos veem uma ideologia 

de gênero tentando ser implantado dentro das escolas, 

desrespeitando a formação que damos em casa para os filhos, 

vemos a família mais desestruturada, cada vez mais bagunçada, 

dando força pra aborto, para descriminalização de drogas e 

muito mais valor para um delinquente do que para um cidadão que 

é a vítima; então os valores foram invertidos no Brasil. Disse que, 

quando estudava, na aula de educação moral e cívica, de 

organização social e política do Brasil os professores ensinavam 

que a célula máster da sociedade é a família, se temos uma 

família bem estruturada e forte, temos uma nação forte. E 

naquele tempo os professores advertiam que se desestruturar a 

família a nação enfraquece e as forças de fora veem e tomam 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 22 de 25 
 

SECRETARIA 

 

conta, e é o que está acontecendo no Brasil hoje. Então é preciso 

fazer uma reflexão e que Deus dê sabedoria a cada um, o Brasil 

acima de tudo e Deus acima de todos. 

 

Usou a tribuna o vereador Claudio Cesar Paulino da Silva, 

cumprimentou a todos e disse que no dia de hoje teve várias 

discussões na área da limpeza, da coleta de lixo da cidade, sobre 

onde é preciso estar melhor estruturado com caminhões de lixo 

reserva, porque não dá pra ficar sem a limpeza da coleta de lixo 

na cidade.  

Falou ainda da eleição e espera que todos sejam conscientes 

neste momento, é preciso mudar e mudar pra melhor, porque 

esse modelo que temos não é o certo, é perigoso o rumo que está 

indo nosso país e pode piorar e muito, então pede que analisem 

bem seus candidatos, precisamos de gente séria e que pensa na 

população. Agradeceu a presença da Leda coordenadora do lar da 

criança e a todos os presentes e que Deus ilumine a cabeça de 

cada um para votar com consciência. 

 

Usou a tribuna a vereadora Rosangela Farias Sofa que mais uma 

vez cumprimentou aos presentes, os ouvintes da Rádio Cultura e 

saúda a nova geração porque precisamos de alegria, esperança e 

bastante entusiasmo para passar esse momento de dificuldade, 

onde somos o caminho e tudo que passar por nós é porque 

permitimos. Então pede pra essa nova geração que acompanha 

essa mudança, que votem com bastante consciência, segurança, 

para ter coragem de enfrentar esse momento e atravessar junto 

e chegar num novo momento para o Brasil, para o Mato Grosso do 

Sul e todos nós.   

 

Usou a tribuna o vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior 

cumprimentando ao excelentíssimo senhor presidente, Josias de 

Carvalho, excelentíssimos vereadores, excelentíssimas 
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vereadoras, público presente, ouvintes, servidores públicos, 

lideranças comunitárias, imprensa. Falou que esta é a última 

sessão ordinária antes das eleições do segundo turno, mas 

primeiro falou da creche do Ipê, onde marcou uma reunião e está 

convidando algumas pessoas e abre o convite público para 

estarem presentes aqui nesta casa de leis amanhã, às dezenove 

horas, para iniciar os trabalhos da comissão e discutir juntos a 

situação e a retomada da conclusão posterior das obras da 

creche Ipê, onde precisa de respostas mais claras do que tem 

vindo e principalmente de atitudes e medidas que de fato 

consigam fazer com que os recursos investidos sejam colocados a 

disposição da população de um modo geral. Falou ainda da 

importância da análise que tem que fazer de acordo com sua vida, 

não pela moda, não pelo que falam em redes sociais e enquanto 

representante da população, enquanto vereador há quase quatro 

anos não poderia deixar de se manifestar; coincidentemente o 

tempo que está aqui nesta casa de leis, o governador atual 

Reinaldo Azambuja está no poder também e pode falar com toda 

propriedade da ausência do governo do estado no município. O 

que vemos de obras e infraestrutura, todas negociadas e 

pactuadas a partir da contratualização da renovação da 

concessão da Sanesul, fora isso a saúde é um abandono, um 

descaso, não existem programas sociais do governo do estado, 

não existe uma presença efetiva na segurança pública, não existe 

valorização do servidor público, diferentemente daquilo que vem 

sendo colocado nas propagandas eleitorais e prova disso é que os 

servidores públicos são todos posicionados contra a atual 

administração do estado, eles têm sofrido na pele quatro anos 

sem reajuste e sem reposição salarial sequer. Então está se 

posicionando a respeito disso também e pede que as pessoas 

analisem com cuidado e com carinho, porque o que estamos 

tratando aqui a boa parte da responsabilidade do caos em que 

vivemos na nossa saúde aqui no município de Naviraí é também 
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culpa do governo do estado, tivemos anos a fio com apenas 

sessenta e três mil e oitocentos reais para um hospital que gasta 

quase um milhão e oitocentos por mês, ficamos mais de dez 

meses sem um centavo sequer do governo do estado, para agora, 

às vésperas da eleição aumentar esse valor e fazer apenas dois 

repasses; então o que deveria ter sido feito não foi, todas as 

promessas de campanha não foram cumpridas, a redução de 

impostos se tornou aumento, a ampliação do imposto do IPVA, a 

ampliação da abrangência daqueles que devem pagar imposto em 

mais cinco anos; então não precisamos de  um governo que pouse 

de bacana ou que fale bonito durante a campanha eleitoral e que 

nos faça passar quatro anos de agruras, é hora de mudança e a 

mudança está em nossas mãos. Disse ainda da importância de 

analisar a nível nacional, é preciso garantir a democracia, é 

preciso garantir a eleição do melhor projeto para a população de 

um modo geral, para aqueles que mais precisam, para os 

trabalhadores, para aqueles que tiveram a oportunidade em 

quatorze anos de governo bem sucedidos de ter o seu emprego 

com carteira assinada, de ter a possibilidade de ver em nossa 

cidade a implantação do Instituto Federal, a implantação da 

Universidade Federal, não precisamos de quem prega o ódio, não 

adianta falar da boca pra fora que é a favor da família e ficar 

pregando o ódio nas redes sociais, estimulando aqueles que o 

seguem a cometer as barbáries no nosso país, pessoas sendo 

agredidas e sendo mortas por conta das suas posições políticas, 

uma campanha baseada em fake news, em notícias falsas 

constatadas pelo TSE, pela folha de São Paulo; é preciso que o 

País volte a ser feliz, é preciso votar com a consciência, analisem 

àqueles que tem propostas e favorecem enquanto cidadãos e 

cidadã, é melhor ter oportunidade de poder criticar um governo, 

de cobrar a ter que se calar diante dos porões. Não podemos 

conceber a implantação do fascismo em nosso país e vai combater 

até o último dia esse tipo de imposição, não quer um governo 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 25 de 25 
 

SECRETARIA 

 

militar novamente no país, não quer a ditadura implantada e muito 

menos um governo de faz de conta e por isso que está aqui para 

pedir que analisem com toda calma, é o momento de lutar pelo 

fortalecimento da democracia em nosso país. Agradeceu e pediu 

que Deus abençoe a todos. 

 

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 vinte e três dias do 

mês de outubro do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 Rosangela Farias Sofa 

      1ª Secretária         

 

 

 Josias de Carvalho 

        Presidente 

 

 

 

 

 

 

 


