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SECRETARIA 

 

ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30/10/2018. 

 

 

Aos trinta 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 – informou que a ata da 30ª Sessão Ordinária do dia 

02/10/2018 encontra-se a disposição na secretaria desta casa 

de leis. 

Documento em justificativa à ausência do Excelentíssimo Senhor 

Vereador Jaimir José da Silva na 33ª Sessão Ordinária, 

conforme atestado em anexo. 

O Senhor Presidente informou que a ausência na 33ª Sessão 

Ordinária realizada em 23 de outubro do ano corrente, encontra-

se devidamente justificada. 

 

Projeto de Lei nº 041/2018 de autoria do Poder Executivo 

Municipal; O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é 

matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às 

comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres 

no tempo em que confere o regimento interno. 
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Projeto de Lei nº 042/2018 de autoria do Poder Executivo 

Municipal; que em súmula: Estima a receita e fixa a despesa do 

Município para o exercício financeiro de 2019. 

O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminhou o Projeto de Lei à 

Comissão de Finanças e Orçamento, conforme artigo 196, 

parágrafo único do Regimento desta Casa de Leis, para que possa 

analisar e dar o devido parecer no tempo em que confere o 

regimento interno, informou ainda aos nobres Edis, que as 

emendas propostas deverão ser entregues diretamente à 

Comissão de Finanças e Orçamento no prazo de 10 (dez) dias a 

contar da data de hoje.  

 

Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de Informações, 

Indicações e Moções: 

 

Requerimento nº 128/2018 de autoria do Vereador Simon 

Rogério Freitas Alves da Silva e Luiz Alberto Ávila Silva Júnior; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José 

Izauri de Macedo, com providências para a Senhora Ana Paula 

Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, requerendo 

informações atualizadas a respeito da construção dos pontos de 

táxi em Naviraí. O Senhor Presidente colocou em discussão, com 

a palavra o Vereador Simon que cumprimentou todos os 

presentes e ouvintes da rádio Cultura e falou que essa solicitação 

tem o intuito de cobrar a gestão atual a respeito de projetos 

para os pontos de táxis, informando que participou de uma 

reunião sobre a mobilidade urbana e pelo que viu está bastante 

avançado, e com a lei nesta casa para ser votada, tem a 

preocupação com os taxistas por não ter as mínimas condições de 

trabalho possível para exercer a função; para os moto-taxistas 

foram feitos pontos novos com a estrutura necessária e os 
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taxistas ficaram esquecidos sem um local adequado para 

trabalhar. Sendo que, já tem os projetos elaborados pela gestão 

passada, cabe a esta gestão resgatar esse projeto e ver o que é 

viável atualizando e colocando em prática para dar um conforto a 

essa classe trabalhadora que recolhe seus tributos. Com a 

palavra o vereador Júnior do PT que cumprimentou a todos e 

falou que fez questão de compor juntamente com o vereador 

Simon esse requerimento, porque essa foi uma das primeiras 

categorias que levou no começo do ano passado até a prefeitura 

para discutir as demandas dos taxistas e lá foram assumidos 

alguns compromissos e de todas as reivindicações que foram 

feitas, desde as mais simples como pintar para sinalizar o ponto 

de táxi, até as mais complexas que seria a construção dos pontos, 

passando pela fiscalização do táxi clandestino, enfim todas as 

reivindicações, nenhuma delas foi atendida até hoje e isso é um 

descaso. Com a palavra o vereador Josias que cumprimentou a 

todos e falou que esse requerimento é louvável e realmente tudo 

tem que ser melhorado. Um aparte da vereadora Lourdes falando 

que o prefeito não faz o que tem que ser feito e a população fala 

que nunca houve uma câmara tão ruim quanto essa de agora, mas 

acredita que as pessoas não estão ouvindo e nem vem nas sessões 

para ver o quanto os vereadores brigam pela melhoria da cidade. 

O vereador Josias disse que é isso mesmo, porque os vereadores 

têm cobrado veementemente, mas infelizmente não tem o poder 

de fazer a obra porque quem faz é o prefeito. Na gestão passada 

reclamavam dos buracos que tinham nas avenidas, hoje com as 

chuvas todos os bairros estão um caos com buracos para todos os 

lados; e como o vereador Júnior disse que o prefeito não atendeu 

nenhuma reivindicação até agora sobre os taxistas, duvida que 

ele vá atender até o final da gestão dele, porque mesmo com os 

vereadores cobrando o tempo todo, não são atendidos em nenhum 

momento; disse que já se cansou de ir até o prefeito, então 

espera que o prefeito venha a esta casa de leis e também que dê 
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liberdade às suas gerências para trabalhar. Com a palavra o 

vereador Fabiano Domingos que cumprimentou a todos e disse 

que os vereadores estão sempre cobrando com requerimentos, 

indicações, fazendo projetos e quando faz o prefeito veta, como 

o projeto do parque para deficientes; esse prefeito tem que 

andar pela cidade, ir aos postos de saúde, santa casa, escolas, é 

preciso ver como a cidade tem buracos, como está suja, tem que 

dar a cara pra bater, tem que ouvir a população, assim como os 

vereadores sempre faz. Com a palavra o vereador Marcio 

Scarlassara falando que realmente o prefeito não tem 

consideração e nem respeito por ninguém e quem padece é a 

população de Naviraí, porque todos os vereadores estão aqui pra 

ajudar, mas ele não ouve ninguém, então se coloca a disposição do 

prefeito pra deixar seu mandato de vereador para ser gerente 

de saúde e tentar acertar essa gerência, porque não consegue 

mais ver a população sofrendo; comentou ainda que está sabendo 

que os médicos anestesistas e pediatras entrarão em greve, 

então a situação está muito difícil, o prefeito tem que vir a esta 

casa para conversar com os vereadores e também com as pessoas 

de bem que podem orientar e mostrar soluções. Com a palavra o 

vereador Antonio Carlos Klein falando que não iria se pronunciar, 

mas a discussão acabou pegando outro rumo e é até normal que 

aconteça em face da situação que nos encontramos perante a 

administração municipal e a situação da cidade; todos sabem que 

existe uma crise muito grande na gestão do país que estava 

sendo de forma errada, onde repercutiu nos estados e 

municípios, mas sempre parte do princípio que não interessa o que 

está acontecendo no município vizinho, porque tem que arrumar 

nossa casa, o município tem renda própria, tem recursos e com o 

mínimo que tem é possível que a administração municipal faça o 

dever de casa, mantendo a cidade cuidada, com iluminação, 

porque é uma questão de segurança e muitas outras coisas, mas é 

preocupante esse estado de apatia do prefeito em relação as 
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coisas que acontece, o Izauri é um amigo pessoal mas tem que 

acordar, já falou diversas vezes que é preciso que ele saia do 

gabinete para ver o que está acontecendo, até fez uma 

comparação pra ele em novembro do ano passado, de um ditado 

antigo e popular que fala “que o boi só engorda com os olhos do 

dono” e fazendo um comparativo, o prefeito seria o dono da 

fazenda porque é ele quem comanda a cidade, se não for olhar o 

que está acontecendo as coisas não andam, mesmo com todo o 

trabalho que os vereadores fazem de estar junto com a 

população, fazendo as reivindicações, se não tiver um prefeito 

que se mexa, que vai à frente, as coisas não acontecem. Já falou 

outras vezes que passou da hora do prefeito fazer uma reforma 

administrativa porque essa história de cento e pouco gerentes 

que existe é uma vergonha administrativa, porque qualquer 

cidade que tem um desenvolvimento maior, não tem gerente, são 

secretários, gerente é apenas para dar gratificação cem por 

cento e aquele que realmente trabalha ganha uma mixaria; então 

pra resolver realmente isso o prefeito tem que fazer uma 

reforma administrativa, acabar com essa história de gerente. 

Comentou que ele tem um projeto de mudança administrativa que 

Naviraí seria tocada com dezenove secretários. Um aparte do 

vereador Júnior do PT falando que estão cobrando a reforma 

administrativa desde o início da gestão, que é a reforma do 

organograma, adequar o organograma de acordo com a 

necessidade real do nosso município, sem sobrar e nem faltar, e 

se não fizer isso, a máquina além de não funcionar ainda gasta 

além do que pode. O vereador Klein disse que é exatamente isso, 

se não tiver esse primeiro passo do prefeito de organizar a 

administração municipal as coisas não vão andar. Disse que vem 

brigando com isso desde a administração do Léo, onde entrou 

com uma CEI para verificar porque tinha tantos gerentes e os 

vereadores que eram da base do prefeito arquivaram a CEI sem 

fazer a investigação que precisava; e o dinheiro da arrecadação 
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dos impostos vai pelo ralo e falta dinheiro pra tudo, então o 

prefeito tem que acordar e ver que já passou da hora, porque 

hoje o Brasil vive um momento de mudança, todos viram nessas 

eleições o que aconteceu, a população não quer mais esse tipo de 

gestão atrasada, que arrecada o dinheiro e ele some, as coisas 

têm que ter resultado, tem que ter produtividade, tem que ter 

melhoria na qualidade de vida do povo. Um aparte do vereador 

Josias falando que esse organograma foi cobrado por todos os 

vereadores, porque tem mais caciques do que índios, então as 

coisas não funciona. O vereador Klein disse que a população sabe 

que os vereadores estão trabalhando e só querem que a cidade 

caminhe, por isso estão chamando o prefeito mais uma vez pra 

ver se ele acorda. O Senhor presidente colocou em votação, 

sendo aprovado. 

  

Requerimento nº 148/2018 de autoria do Vereador Antônio 

Carlos Klein; expediente endereçado Excelentíssimo Senhor 

Reinaldo Azambuja, Governador do Estado de Mato Grosso do 

Sul e para o Excelentíssimo Senhor Onevan José de Matos, 

Deputado Estadual do Estado de Mato Grosso do Sul, com 

providências para o Senhor Helianey Paulo da Silva, Secretário 

de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso do Sul, com cópia 

para o Ministro-Chefe Senhor Carlos Marun da Secretaria de 

Governo da Presidência da República; para a Senadora da 

República Senhora Simone Nassar Tebet, pelo Estado de Mato 

Grosso do Sul; para a Senhora Tereza Cristina Correa da Costa 

Dias, Deputada Federal do Estado de Mato Grosso do Sul e para 

o Senhor Geraldo Resende Pereira, Deputado Federal do Estado 

de Mato Grosso do Sul , requerendo o recapeamento da MS-487, 

que liga o Estado de Mato Grosso do Sul ao Estado do Paraná, no 

trecho compreendido entre a BR-163 e a divisa do Estado do 

Paraná, em caráter de urgência. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor falando que essa 
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estrada que liga Naviraí ao Paraná indo por Icaraíma/Porto 

Camargo está completamente danificada, não tem tapa buraco 

que seja possível fazer, é preciso recapear a estrada inteira, e 

até gostaria que todos os vereadores assinassem para mandar 

para o governador do estado, porque essa estrada começou como 

MS, inclusive quando aquela ponte caiu quem fez de novo foi o 

governo do estado, mas foi informado agora que ela passou a ser 

BR, não é mais MS. Aproveitando para parabenizar o Deputado 

Onevan de Matos que foi reeleito e o Governador Reinaldo 

Azambuja que também foi reeleito agora e tem mais quatro anos, 

e em reconhecimento do trabalho que tem feito por Naviraí e 

acredita que ele não vai deixar apesar de ser uma BR de medir 

esforços para ser arrumado, porque é uma estrada de produção e 

é uma questão de necessidade e de urgência. Um aparte do 

vereador Claudio Cezar falando que fica muito feliz com esse 

tipo de solicitação, tem que cobrar de cima, além de cobrar do 

prefeito, tem que cobrar de deputado federal, estadual, 

governador, porque eles também têm compromisso com a nossa 

cidade e cobramos muito pouco deles, como o ex-vereador 

Benedito Missias sempre falava que era preciso cobrar dos 

deputados que sempre vinham buscar votos aqui. Um aparte da 

vereadora Lourdes Elerbrock falando que todos devem assinar, 

porque quando todos assinam a força é muito maior. Um aparte 

do vereador Simon falando que se faz necessário mesmo por ser 

uma rodovia importante e disse que ele e os vereadores Marcio e 

Fabiano fazem questão de levar em mãos para a Deputada Teresa 

Cristina porque foi a deputado que apoiaram e venceu o pleito, 

então assume esse compromisso de levar pra frente esse 

requerimento. Um aparte do vereador Fabiano falando que ontem 

passou por essa estrada e que realmente está um perigo trafegar 

devido tantos buracos. Um aparte da vereadora Rosangela 

falando que esse requerimento é de suma importância já que essa 

estrada é um cartão postal, quando sai do Paraná e entra para o 
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Mato Grosso do Sul já leva um choque, está um caos, então 

gostaria de assinar para cobrar junto com esta câmara, porque 

sabe o quanto Mato Grosso do Sul tem colaborado com o 

desenvolvimento do país na produção de grãos, de leite, mas na 

estrada perde-se tempo, perde-se dinheiro, então nosso 

governador tem que reestruturar melhor, principalmente as 

estradas com condição de escoar produtos e o direito de ir e vir 

de cada um sem prejuízo, e que o governador cumpra o que 

prometeu que estaria zelando e cuidando para o bem de todos os 

sul-mato-grossenses. Um aparte do vereador Josias lembrando 

que essa estrada sempre esteve ruim nesse governo, sempre foi 

feito um trabalho paliativo, foi boa na gestão anterior ao governo 

Azambuja, acha importante cobrar, mas se ele vai fazer é outra 

coisa, porque se ele não fez até agora duvida que ele vá atender, 

mas é preciso acreditar, mas também tem que mandar uma cópia 

ao deputado Onevan de Matos. O vereador Klein falou que como a 

rodovia deixou de ser MS e agora é uma BR a responsabilidade 

pela reconstrução da estrada agora é do governo federal, mas 

isso não exime o governo do estado ou deputado estadual de 

fazer gestão junto ao governo federal para que seja feita, 

inclusive que seja encaminhado cópia para todos senadores do 

MS e todos deputados, porque a questão é uma estrada e precisa 

de uma força tarefa muito grande para que seja feita o mais 

rápido possível. Com a palavra o vereador Claudio Cezar Paulino 

da Silva falando que essas atitudes de pedir ao governo do 

estado e deputado federal, é preciso cobrar mais porque eles 

estão longe, mas na hora do voto eles aparecem e aqui todos os 

parlamentares trabalharam para algum candidato, então é 

preciso acreditar e cobrar senão a demanda não chega lá em cima 

e parcerias sempre é bem vinda, até mesmo aqui é preciso buscar 

alternativas, sobre os buracos da cidade é preciso provocar o 

prefeito e a gerente de obras para que seja feito um mutirão 

como era feito no passado, é preciso das pessoas para ajudar o 
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município, principalmente agora que o prefeito não tem 

articulação política nenhuma. Um aparte do vereador Josias 

falando sobre o mutirão, que poderia falar com o Zé Branco um 

empresário forte, bem sucedido, cresceu com o município, 

prestou muito serviço através do poder executivo, então poderia 

ajudar o município nesse momento difícil que está passando. O 

vereador Claudio falou dessas parcerias e sabe dessas pessoas 

que querem o bem de Naviraí e com certeza ajuda, mas tem que 

ser provocado não adianta ficar só falando e cobrando, como 

aconteceu uma reunião referente às estradas rurais e os 

fazendeiros se propuseram a ajudar, assim que parar as chuvas 

vão levantar trinta quilômetros de estradas, então dá pra fazer 

muita coisa por Naviraí, quanto ao prefeito ele vem junto, tem 

que fazer parte, porque todos cobram e não toma atitude, então 

tem que tomar atitude por ele e resolver os problemas da cidade. 

O Senhor presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 152/2018 de autoria do Vereador Simon 

Rogério Freitas Alves da Silva; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente de 

Administração, requerendo informações a respeito do 

organograma da Prefeitura de Naviraí. O Senhor Presidente 

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

já está cansado de cobrar o organograma, assim como o vereador 

Júnior que quase todas as sessões também cobra, então quando 

fala de reforma administrativa o organograma é pra isso, é uma 

maneira de organizar, o ano passado veio, mas infelizmente todo 

errado, aumentando a quantidade de gerentes, colaboradores, 

sendo que a promessa de campanha era outra, era diminuir, 

enxugar a máquina pública, prometeu não cumpre não se organiza 

e ainda os funcionários dizem que os vereadores estão travando o 

organograma, sendo que ainda nem tem. Hoje temos uma gestão 
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fracassada com gente sendo deslocada diariamente das pastas, e 

ninguém consegue entender aonde o prefeito quer chegar. Um 

aparte do vereador Josias falando que esse quadro hierárquico 

veio no início, onde os vereadores acharam vergonhoso como 

estava e foi retirado, e hoje não tem como colocar um novo 

gerente porque a folha está no limite. O vereador Simon disse 

que a folha de pagamento de fato é alta e o que ele faz não gera 

redução, esse é o problema, se ele tivesse fazendo cortes pra 

economizar, tudo bem, mas isso não acontece, tanto que a 

iluminação pública não vai pra frente porque não tem um gerente 

que existia na gestão passada e a população quem paga porque 

não tem iluminação, então tem que fazer economia que não 

atrapalha o bem estar da sociedade e com planejamento. Um 

aparte do vereador Claudio falando que é preciso do organograma 

para ser remanejado e organizado, porque os setores não estão 

organizados porque não tem um responsável. O vereador Simon 

disse que uma das maiores preocupações é com pessoas que 

possam ser mandadas embora sem justificativa, por isso que 

sempre tenta conversar com o prefeito, mas com ele não adianta, 

entra por um ouvido e sai pelo outro e não toma providência 

nenhuma. Um aparte do vereador Júnior do PT falando que faz 

questão de assinar também e falou sobre a questão da 

importância da organização, pra saber quem é o responsável por 

cada setor para que de fato as coisas funcionem, porque tem 

vários setores da prefeitura que ninguém sabe quem é o 

responsável ou porque não tem mesmo, e para exemplificar falou 

do balneário municipal que está abandonado, já foi alvo aqui de 

muitas críticas, mas hoje vê que estava muito melhor do que tá 

agora, então esse é um exemplo o que causa a falta de 

organização administrativa, a falta de ter com clareza quem são 

as pessoas responsáveis por cada setor; e o que está sendo 

pedido é nada mais do que toda essa casa vem cobrando há muito 

tempo e que as pessoas saibam que organograma que existe hoje 
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é exatamente o mesmo que existia na gestão anterior que foi 

duramente criticado durante o processo eleitoral e que foi 

objeto de abertura de uma CEI como bem disse o vereador Klein, 

mas é o mesmo, então volta a dizer que aquilo que não servia a 

dois anos atrás não serve hoje, se não prestava antes, não pode 

prestar agora e logo encerra o mandato e vão continuar cobrando 

esse organograma até quando, então é preciso tomar uma 

atitude, a prefeitura tem que ter a capacidade de se organizar 

para não penalizar a população. Um aparte do vereador Marcio 

falando que está difícil, tanto que tem o organograma do prefeito 

em mãos, que começou com Eduardo Mendes que saiu, do 

desenvolvimento econômico tinha o Bruno, saiu, tinha a Telma 

Minari que fazia um bom trabalho, mas foi expulsa da prefeitura 

por questões políticas, tinha o Claudomiro que foi o “primeiro 

ministro” que também foi escorraçado porque parou de 

concordar com o Izauri, tinha ainda a Fátima Liutti que também 

foi escorraçada da prefeitura por ser competente, honesta e por 

querer o bem da cidade, tinha o Fábio Bonicontro que o prefeito 

acabou com a vida dele, tinha o Edvan que também foi embora, 

Ézio do esporte também escorraçado porque veio aqui e falou a 

verdade, o Adriano Silvério a mais nova perda do governo Izauri, 

agora começou a dança das cadeiras com Gessé que saiu da 

habitação e vai para serviços urbanos, tem a Caroline que teve 

evoluções, começou no setor de cultura, passou para o setor de 

educação, dá suporte na assistência social e esporte, tem o Gava 

que era diretor do hospital e saiu, o cargo está vago, tem a Maria 

Gorete que também saiu; então como pode um prefeito querer 

administrar se não consegue ter um organograma e cada dia fica 

pior. O vereador Simon agradeceu por esse levantamento 

importante para que todos possam ter a dimensão do que vem 

acontecendo, faltando mencionar muitas outras perdas, mas fica 

aqui a cobrança para que o prefeito tenha o mínimo de 

conhecimento possível. Um aparte do vereador Ederson falando 
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que o primeiro requerimento dele juntamente com o Fabiano e 

Eurides foi o pedido para fazer o organograma que foi prometido 

pelo prefeito, que contratou uma consultoria que apresentou um 

organograma totalmente desastroso nesta casa de leis, então 

acredita que a reforma administrativa será feita em 2020 nas 

urnas, onde todos poderão consertar o erro que foi causado no 

município, porque só fizeram promessas e não cumpriram nada, 

disse ainda que o prefeito falou que os vereadores são 

desqualificados, mas na verdade é só olhar pra cidade que dá pra 

saber que desqualificado é o prefeito, a cidade toda está um 

caos, porque se tivesse atendido as solicitações dos vereadores a 

cidade não estaria assim, aproveitou para falar que o vereador 

Marcio foi muito sábio em suas palavras, porque os gerentes que 

tentaram bater de frente com o prefeito foram mandados 

embora, como a Telma Minari que estava fazendo um trabalho 

excelente, como o Gil do táxi que está aqui presente trabalhava 

na iluminação pública que funcionava, mas agora Naviraí está 

vivendo uma fase sombria infelizmente, e tudo pela 

intransigência, incompetência e desqualificação do prefeito e do 

seu secretariado. E o preço que estamos pagando é a cidade 

arrebentada e a população batendo de frente com os vereadores, 

mas tem consciência que seu mandato está indo para o buraco, 

porque se administração não vai bem o seu mandato também não 

vai, porque não consegue atender quem votou nele e todos os 

vereadores terão dificuldade de reeleição porque o prefeito não 

atende nada. Fiscalizaram, montaram uma CPI, mas não 

conseguiram afastá-lo devido o mandado de segurança que o 

prefeito entrou, mas a sua parte está fazendo. O vereador Simon 

agradeceu e disse que fica aqui a sua cobrança, sua indignação e a 

preocupação dos vereadores, mas quem pode solucionar é quem 

tem a caneta e no caso é o prefeito Izauri. Com a palavra o 

vereador Claudio falou que esse organograma é muito importante, 

tanto que esses dias teve um vendaval em Naviraí que destelhou 
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muitas casas, deveria ter uma defesa civil aqui para ajudar 

nesses casos, tanto que desde o governo do Léo que ele cobra, já 

conversou com o deputado Vander que informou que em Brasília 

tem muito dinheiro pra defesa civil, mas tem que ter projeto, e 

nos quatro anos do governo Léo e nos dois anos do Izauri, não 

conseguiu montar uma defesa civil forte em Naviraí, que é para 

emergência como aconteceu, mas aproveitou para parabenizar 

alguns gerentes que fizeram de tudo que puderam pra ajudar, 

mas sem recursos fica difícil.  Então está faltando planejamento 

em Naviraí e isso vem de muitos anos. Um aparte do vereador 

Josias falando que realmente falta planejamento, tanto que no 

cemitério não fizeram a contenção da água, rasparam a 

vegetação e com as chuvas criou um abismo; então é preciso ter 

planejamento e continuar, não só no papel, é preciso ter pulso 

político e isso não é falar mal da gestão, é fazer uma constatação 

do que está ocorrendo e acontecendo no município para que a 

gestão e as gerências se organizem, para que chamem os 

vereadores para conversar, então o prefeito tem que acordar. 

Um aparte do vereador Ederson falando que como o intuito é o 

bem estar do município de Naviraí, pede que os treze vereadores 

conversem com o prefeito para zerar o jogo, esquecer as mágoas 

e pensar no município, se for o caso pedir ao prefeito para 

indicar o Marcio para ser gerente de saúde já que ele tanto quer 

e tentar ter um momento de paz no município, porque ele que é 

bem crítico nessa administração, tem hora que pega pesado com 

o prefeito, mas é humilde o suficiente para dar a mão ao prefeito 

porque quer o bem estar do município, então espera que ele 

atenda a todos e cada um com a sua demanda e sentir se ele quer 

ser ajudado dessa vez. O vereador Claudio Cezar disse que é isso 

que Naviraí está precisando, de união, chega de ficar dividida, só 

quer que Naviraí vá bem e que o próximo prefeito que entrar 

pegue a cidade bem. Falou a respeito de gerentes, que tem uns 

que trabalham e muito, mas sobrecarregados, sem estrutura, sem 
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autonomia; e essa nomenclatura de gerente pesa, porque muitos 

gerentes, como os de balneário e de cemitério ganham um salário 

normal, e às vezes sentem-se prejudicados porque ficam 

apontando que é mais um gerente na prefeitura, mas é 

importante e necessário porque se não tivesse o nome de 

gerente, seria chefe, porque toda pessoa que trabalha a frente 

de um grupo, de uma equipe a nomenclatura é de gerente, então 

quer fazer justiça com esses servidores públicos que trabalham 

muito nessa prefeitura sem condições e sem recursos nenhum. O 

Senhor presidente colocou em votação, sendo aprovado.  

 

Requerimento nº 157/2018 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 não seja renovada a concessão do 

incentivo financeiro disposto na Lei n° 2.066, de 9 de outubro de 

2017, que "Dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro para 

a empresa Enjoy Empreendimentos Energéticos Eirelli-ME, na 

forma de pagamento de aluguel, e dá outras providências", tendo 

em vista o não cumprimento do disposto na referida Lei. Fazemos 

a presente solicitação, pois entendemos que cabe à administração 

pública municipal tomar as providências necessárias, para o 

devido cumprimento da Lei. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor falando que essa casa 

de leis está do lado de qualquer empresa que queira vir pra 

Naviraí, apoiando, doando terrenos e nesse caso especificamente, 

solicitou informações da empresa Enjoy, que é um local grande, 

pago pelo município, mas está sempre fechada, então solicitou o 

faturamento da empresa e quantos empregos estavam gerando 

porque no pedido iria gerar dez empregos, responderam que em 

razão da empresa não ter nenhum faturamento até o presente 

momento, não foi possível aumentar o seu quadro de funcionários, 
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sendo que só tem o Senhor Fábio que é o diretor da empresa, 

então o município está pagando dois mil e quinhentos reais de 

aluguel por mês a uma empresa que está aqui quase um ano, não 

teve um faturamento sequer e não tem nenhum emprego 

registrado. Um aparte da vereadora Rosangela falando que teve o 

cuidado de olhar a lei e quando passou pela prefeitura Lei n° 

2.066 de 2017 no artigo 2º o custo máximo mensal do imóvel a 

ser locado será de dois mil e quinhentos reais por um período de 

doze meses não podendo ser prorrogado sobre qualquer hipótese, 

então já asseguraram e mesmo que esses empresários venham a 

requerer junto ao Fumdec não será feito. O vereador Marcio 

disse que na verdade falta ainda dois ou três meses para 

encerrar o contrato, mas e o prejuízo que teve aqui? Porque com 

esse dinheiro pagava uma pensão em Cascavel, em Barretos ou 

Campo Grande, então isso é um descaso com o dinheiro público e 

espera que eles não mandem nenhuma lei pra cá pra ser aprovada, 

porque senão serão obrigados a aprovar por querer o bem da 

cidade e a proposta que veio pra cá era pra gerar dez empregos, 

mas não aconteceu isso e esse dinheiro deveria ter sido utilizado 

para tantas coisas. Um aparte do vereador Simon parabenizando 

pela preocupação e dizendo que nesta câmara todos pregam pela 

geração de emprego e correm atrás para trazer empresas pra 

Naviraí, mas é bom frisar que mais importante do que trazer 

empresas, é incentivar as empresas daqui e diante desta crise 

financeira que o país está passando fica muito triste quando 

acontece esse tipo de coisa como essa da empresa Enjoy; acha 

até que seria o caso de aumentar a fiscalização na hora de trazer 

as empresas e ver se de fato essa empresa quer trazer algum 

benefício para o município ou ser apenas beneficiada. Um aparte 

do vereador Klein falando que essa questão o preocupou, porque a 

empresa está fechada, não tem empregado, não gerou nada de 

arrecadação para o município e a prefeitura continua pagando, 

então essa lei deveria ser revogada para eles devolverem o 
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dinheiro que recebeu indevidamente e cabe uma investigação 

mais aprofundada nesse sentido porque é dinheiro público sendo 

gasto de forma indevida, tem que verificar mais a fundo e se for 

o caso abrir um procedimento. O vereador Marcio falou que 

recebeu resposta do gerente de desenvolvimento econômico 

falando que a empresa não teve nenhum faturamento e alegaram 

que as portas estão sempre fechadas porque não tem 

funcionários, então fecham para fazer visitas; disse que a 

situação é triste, mas espera que retorne para o município e que 

o pagamento seja suspenso imediatamente. O Senhor presidente 

colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 159/2018 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues; 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 Welligton de Mattos Santussi, Gerente de Saúde, 

requerendo que seja ampliada a cobertura da entrada do setor 

de atendimento do Pronto Socorro do Hospital Municipal Antônio 

Augusto dos Santos – Virote. Solicita ainda, a instalação de novos 

assentos para os pacientes que aguardam o atendimento. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador autor falando que fez esse pedido em nome da 

população, mas acha bem difícil ser atendido, devido esse 

prefeito incompetente que temos e essa gerente que só sabe 

fazer estudos no lugar de trabalhar. E se esse prefeito quiser o 

bem de Naviraí, deveria renunciar e sumir de Naviraí juntamente 

com a gerente Ana Paula. Com a palavra a vereadora Rosangela 

falando que realmente se faz necessário essa ampliação e novas 

cadeiras no âmbito da santa casa, porque ontem estava lá e tinha 

muitas pessoas do lado de fora porque não havia mais cadeiras 

para sentar, mas o bom seria mesmo ter médicos em todos os 

postos, porque daí a santa casa cumpriria realmente o seu papel 
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de atender somente as especialidades, mas como no momento é 

muito difícil ter os médicos, que coloquem mais cadeiras; e 

quanto a cobertura realmente é necessário que seja ampliada, 

porque quando chove fica muito escorregadio; também deveria 

fazer coberturas nos postos de saúde para ter mais cuidados e 

dar mais valorização ao povo de Naviraí. O Senhor presidente 

colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 160/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente de 

Administração, à Senhora Caroline Touro Beluque Eger, Gerente 

de Educação e Cultura, e para o Senhor Welligton de Mattos 

Santussi, Gerente de Saúde, requerendo que sejam convocados 

os aprovados no concurso de 2014 para o cargo de motorista, 

tendo em vista a necessidade já constatada por meio das 

respostas ao Requerimento 97/2017, onde consta a relação dos 

veículos da Prefeitura, associado ao número insuficiente de 

motoristas concursados. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor falando que em 2014 

foi realizado o concurso e foi homologado em 06 de janeiro de 

2015, ou seja, em 06 de janeiro de 2019 ele vence os quatro 

anos; já foi prorrogado uma vez e não tem mais como ser 

prorrogado, boa parte desses cargos foram esgotados, chamou 

todos aprovados, um dos cargos que está previsto e que foi 

realizado nesse concurso é o cargo de motorista, já cobrou, fez 

levantamentos e o último que fez foi através do requerimento 

97/17 que constatou que existem muito mais veículos do que 

motoristas e alguns desvios de função, inclusive já está em poder 

do ministério público estadual. Mas sabe que existe a 

necessidade de motoristas, então está pedindo que faça a 

convocação daqueles que forem necessários pra suprir a demanda 
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que existe, e dá pra fazer, mas é preciso mexer na estrutura e 

tem que ter vontade política pra fazer com que as coisas deem 

certo, então mais uma vez está requerendo a convocação dos 

motoristas aprovados no concurso na medida da necessidade da 

prefeitura, porque se deixar vencer sabendo da existência da 

necessidade de vagas vai gerar uma ação judicial e depois o 

município vai ser obrigado a convocar, então não é preciso deixar 

chegar nesse desgaste de mais uma ação judicial se tem condição 

de resolver isso ainda na vigência do concurso. O Senhor 

presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 161/2018 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o 

Senhor Welligton de Mattos Santussi, Gerente de Saúde, e para 

o Senhor Adelmo Pamacho, Gerente do Núcleo de Licitação, 

requerendo informações sobre o conserto e manutenção do 

aparelho de Raio X, instalado no CEM ( Centro de Especialidades 

Médicas) que não está funcionando, tendo em vista que é de suma 

importância para o município, e vêm gerando muitos transtornos 

para o Hospital Municipal de Naviraí Antônio Augusto dos Santos 

- Virote. Esta casa de Leis apresentou o requerimento n° 

97/2018, e, como resposta, encaminharam a Comunicação Interna 

n° 96/2018/GMS/ADM em 10 de julho de 2018, relatando que 

estariam aguardando apenas a empresa acionada enviar o valor do 

orçamento, para então procederem os trâmites legais, porém até 

o presente momento o mesmo encontra-se inutilizado. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador autor 

falando que todo movimento de pessoas na santa casa toda 

segunda e quarta é para tirar raio x, sendo que nunca tinha visto 

agendar para tirar raio x, teria que ser vinte e quatro horas 

porque se o médico pede tem que fazer na hora. Um aparte da 

vereadora Cris Gradella que cumprimentou a todos e falou que 
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referente ao raio x o que não tem mais tolerância é com os 

prazos que o gerente dá, porque é mentira, ele sabe que não vai 

conseguir cumprir e mesmo assim fala; quando ele esteve aqui 

disse que estaria funcionando em quinze dias e nada, foram ao 

gabinete do prefeito e o vereador Fabiano cobrou, o prefeito 

ligou para o gerente que disse que era questão de quinze ou vinte 

dias estaria funcionando e até agora nada, vão se passando os 

meses e os pacientes sofrendo sem o atendimento, sem o exame 

disponível e ele fica enganando. Um aparte do vereador Josias 

parabenizando pelo requerimento, porque seis meses atrás 

também solicitou e foi a mesma resposta, mas o raio x dentro da 

saúde teria que ser o básico, assim como o eletrocardiograma, 

isso teria que ser sanado urgentemente, mas tudo isso é falta de 

pulso do prefeito porque gerentes já trocaram muitas vezes. O 

vereador Marcio disse que uma senhora o procurou para dizer 

que a mãe estava há vários dias com dor no braço e resolveram 

procurar o Dr. Ronald que viu que estava com o braço quebrado e 

ninguém fez um raio x nela, não tem explicação isso, porque raio 

x é uma coisa tão simples e é preciso ter, se não conseguem 

arrumar, compra um novo que custa quarenta mil reais, mas 

infelizmente a nossa saúde está indo pra trás. Depois manda um 

projeto pra cá para pegar um empréstimo de quinze milhões na 

Caixa Econômica Federal, como vai liberar esse dinheiro com uma 

contrapartida de setecentos e cinquenta mil reais se não tem um 

raio x no município, não tem um mamógrafo, não tem 

eletrocardiograma, então não pode nem pensar em liberar esse 

valor pra atual administração. Então pede encarecidamente ao 

prefeito que coloque o raio x de volta em atendimento e os 

outros aparelhos e se preciso for, conversar com o presidente 

para fazer uma devolução antecipada do duodécimo da câmara 

para comprar o raio x, acredita que todos os vereadores assinam 

pra devolver na hora. O Senhor presidente colocou em votação, 

sendo aprovado. 
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Requerimento nº 162/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Welligton de Mattos Santussi, 

Gerente de Saúde, requerendo a relação atualizada dos médicos 

lotados em cada Unidade de Saúde (Posto de Saúde da Família) 

do município, e o saldo atualizado da conta bancária do PMAQ 

(Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica). O Senhor Presidente colocou em discussão, com 

a palavra o vereador autor falando que está pedindo a relação 

dos médicos que estão hoje lotados nos postos de saúde, porque 

o que tem de informação é que tem postos de saúde sem médico 

e tem médicos atendendo três unidades de saúde ao mesmo 

tempo, tem médico atendendo só meio período na unidade de 

saúde e tem médico que pediu exoneração da unidade de saúde, 

então precisa de um diagnóstico por conta de ser algo muito 

dinâmico e precisa saber do médico vinculado à unidade de saúde, 

não o atendimento esporádico ou atendimento que está cobrindo 

férias; e também quer o saldo atualizado da conta do PMAQ, 

volta a falar do PMAQ recurso que pode e deve ser empregado 

pra melhorar as condições de trabalho e as condições estruturais 

da unidade de saúde, porque ainda tem visto muitas 

necessidades; e do relatório que fizeram em fevereiro do ano 

passado, ainda tem muita coisa que não feita, então quer saber o 

que está sendo gasto e o que tem em conta pra poder fazer as 

cobranças em cima da realidade atual. O Senhor presidente 

colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Indicação n° 110/2018 de autoria do Vereador Antônio Carlos 

Klein; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para a Senhora Ana 

Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, para a Senhora 
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Priscila Volpato Nascimbeni, Gerente de Equipe de Fomento e 

Turismo, e para a Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente de 

Administração, com cópia para o Senhor Astolfo Carlos Mendes, 

Gerente de Meio Ambiente, indicando a REVITALIZAÇÃO com 

trabalho de recuperação e posterior manutenção do Bosque 

Municipal. Com a palavra o vereador autor falando que é mais uma 

coisa que está abandonada na cidade, mas o bosque está 

abandonado desde a gestão do Zelmo, tinha trilhas, quadra de 

vôlei de areia, parque e agora não tem mais nada, até o portal que 

foi feito na administração do Euclides Fabris acabou tudo porque 

não fizeram a manutenção. Disse que esteve lá no domingo e 

encontrou pessoas tentando fazer caminhada por dentro do 

bosque, mas ficou preocupado porque eram pessoas idosas e a 

situação lá é de abandono. Disse que já pediu a revitalização do 

balneário, inclusive fez até um projeto e passou para a gerência 

de obras e agora está pedindo do bosque municipal. Disse que é 

uma vergonha porque a gerência de meio ambiente está sediada 

dentro do bosque e está mal cuidado, então é uma solicitação 

para manter as condições mínimas de uso e ter segurança, porque 

os usuários de drogas estão frequentando o bosque. O Senhor 

Presidente solicitou à Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

Indicação n° 112/2018 de autoria do Vereador Ederson Dutra; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José 

Izauri de Macedo, indicando que sejam realizados estudos 

técnicos, para que se verifique a possibilidade de alteração do 

art. 46, da Lei Complementar n° 042/2003, que "Dispõe sobre o 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Naviraí, da 

administração pública direta, autárquica e fundacional". A 

presente alteração tem por finalidade a concessão de adicional 

aos servidores, que executam atividades exclusivas de coleta de 
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lixo no município. O Senhor Presidente solicitou à Secretária que 

faça o encaminhamento da mesma. 

 

Moção de Pesar n° 028/2018 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock e outros Edis; expediente endereçado aos familiares 

da senhora Tereza Bigoli de Farias, apresentando as nossas 

condolências pelo falecimento da senhora Tereza Bigoli de 

Farias, ocorrido no dia 26 de outubro do corrente ano. Que Deus, 

em sua infinita misericórdia, conforte o coração dos familiares e 

de todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la. Rogamos 

a Deus, confiando em sua infinita misericórdia, que traga 

conforto e conceda sabedoria, força e discernimento aos 

familiares, nesse momento tão difícil. Com a palavra a vereadora 

Rosangela informando que a senhora que faleceu é a sua avó, e é 

com muita honra que agradeceu a vereadora Lourdes e essa casa 

de leis por ter prestado essa homenagem à família Farias, que 

chegou em Naviraí em 1962; sua avó teve dez filhos e a metade 

continua em Naviraí porque todos amam essa cidade. 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 o Projeto de Lei n° 

38/2018 de autoria da mesa diretora; que em súmula: Concede 

Abono Pecuniário aos Servidores do Poder Legislativo Municipal. 

Parecer favorável da Comissão de Justiça, Legislação e Redação; 

Presidente Josias de Carvalho Relator, acompanhando com voto 

favorável dos membros Antonio Carlos Klein Ederson Dutra.  

O Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida em 

votação nominalmente.  
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O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei nº 38/2018 de 

autoria da mesa diretora, aprovado em primeira e única discussão 

e votação por doze votos favoráveis. 

 

 

TRIBUNA 

 

Usou a tribuna o vereador Josias de Carvalho que cumprimentou 

o Senhor presidente, nobres pares, pessoas presentes, ouvintes 

da Rádio Cultura e disse que gostaria de falar um pouco sobre a 

campanha que passou e o eleitor teve a oportunidade de escolher 

seu candidato à presidência e também o governo do estado. Disse 

que teve a sua opção, mas não poderia estar expondo aqui a sua 

intenção de voto e como já passou, informou que escolheu o 17 

para presidente, no qual foi eleito e acredita nesta conquista, que 

será um governo direcionado a recuperar os valores familiares, 

que vai resgatar o ensino público, vai resgatar a economia desse 

país, vai resgatar o nome da política, enfim sabe das questões 

prioritárias e de urgências que o presidente precisa trabalhar 

para que o mais breve possível recupere essa economia; e para o 

governo do estado, infelizmente o seu candidato não conseguiu, 

que é 12, Juiz Odilon, um homem voltado para questão familiar, 

pra segurança pública do nosso estado, mas enfim, é o povo que 

escolhe e o povo é soberania. Os governantes são eleitos para 

atender as demandas, e infelizmente sabe que Reinaldo 

Azambuja foi um governo que trabalhou para a elite, que 

trabalhou para empresas milionárias como JBS e perdoou uma 

dívida de milhões e está sendo acusado pela lava jato de ter 

levado setenta milhões; acredita que muitos votaram sem saber 

que ele não fez nada na gestão dele, as BR´s um caos, tanto que 

os vereadores cobraram aqui para arrumar a BR que liga ao 

Paraná, mas acredita que não vai fazer. Disse que tivemos em 

Naviraí uma expressiva votação ao candidato Odilon, com apoio 
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dele e dos vereadores Júnior do PT, Ederson Dutra, Jaimir e 

ficou muito feliz porque Naviraí reconheceu que o Odilon tinha 

condições de governar esse estado, graças ao trabalho de uma 

equipe que lutou, aproveitando para agradecer o Carteirinha e o 

Gean Volpato que também trabalhou muito, então através deles e 

desses vereadores o Odilon teve uma expressiva votação com 

dois mil votos a mais de diferença. Os demais vereadores, 

Onevan de Matos e o prefeito também apoiaram a candidatura do 

Reinaldo Azambuja, mas aqui o Odilon foi vitorioso; então 

agradece a essas pessoas que acreditaram no Juiz Odilon, mas 

como vivemos num país democrático parabeniza quem votou no 

Azambuja. Disse que está muito feliz que o Bolsonaro ganhou e 

que ele começou bem, começou agradecendo a Deus através de 

uma oração e a oração é importante independente de religião 

porque movimenta a nossa fé e faz com que as coisas aconteçam, 

e o que importa é que ele colocou Deus acima de todos e acredita 

que será um governo de paz, um governo com reconhecimento da 

classe trabalhadora, um governo de reconhecimento às famílias e 

sobre tudo com temor a Deus e é isso que precisamos, resgatar 

os princípios bíblicos, os valores da família e é isso que acredita 

que esse presidente fará. 

 

Usou a tribuna o vereador Marcio André Scarlassara, 

cumprimentou a população e disse que passamos por um pleito 

eleitoral importante em nosso país, nosso estado e em nosso 

município também e a população decidiu por mudanças, elegemos 

Bolsonaro presidente e colocamos nas mãos de Deus para que 

faça uma boa gestão, um bom mandato nos quatro cantos do 

Brasil. Em nosso estado foi uma disputa acirrada onde elegemos o 

governador cujo vereador Marcio Araguaia fez campanha e pediu 

votos, Reinaldo Azambuja, espera que Deus ilumine o seu caminho 

para que possa fazer um trabalho ainda melhor para a população 

do nosso estado, e estará cobrando o governador Reinaldo, que 
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manteve em dias o salário dos trabalhadores, sendo um dos cinco 

estados que conseguiu manter a folha de pagamento em dia e sem 

atrasar, então roga a Deus que faça muito mais por todos. Disse 

que ficou muito feliz também com a vitória da deputada federal 

Teresa Cristina que é um nome forte para ser indicada para ser 

ministra da agricultura, a deputada tem um carinho muito grande 

por Naviraí porque sempre teve uma votação expressiva aqui, 

onde trouxe inúmeras coisas; acredita que irá dar total suporte 

ao presidente Bolsonaro e ao governador Reinaldo Azambuja. 

Disse também que o governador Reinaldo Azambuja sinalizou que 

a deputada Mara Caseiro irá fazer parte do seu governo, sendo 

na parte administrativa ou na assembleia, porque ficou como 

primeira suplente com vinte e três mil e oitocentos votos, como a 

décima terceira deputada mais votada, mas a legenda não 

permitiu, então está feliz porque poderá contar por mais quatro 

anos com a deputada Mara Caseiro trabalhando por Naviraí. 

Informou que a guarda mirim em Naviraí está cada dia mais forte 

e aproveitou para agradecer ao Luciano do Pesque e Pague Santa 

Maria, onde os guarda mirins estão passando o dia lá com toda a 

equipe da guarda mirim; e falou a todos que vale a pena conhecer 

o pesque e pague, um local totalmente familiar. Disse também que 

continua a luta no combate às drogas, está sempre atendendo na 

câmara municipal e quando não está tem sua equipe para atender 

a população de Naviraí; disse que sua luta pela saúde de Naviraí 

continua, está sempre no hospital municipal vendo a angústia da 

população e roga a Deus para que o prefeito abra os olhos para 

dar atenção à saúde de Naviraí. Desejou boa semana a todos.  

 

Usou a tribuna a vereadora Rosangela Farias Sofa que 

cumprimentou a todos e falou que será realizado um evento 

amanhã pela prefeitura através da gerência de saúde, que está 

convidando a todas as mulheres de Naviraí para o primeiro dia 

rosa da mulher, que será no Centro de Especialidades Médicas 
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com início as sete horas e encerramento as dezoito horas. Terão 

atividades culturais, consultas jurídicas, autoexame da mama, 

exame do colo do útero, mutirão de mamografia, palestras 

educativas, aula de zumba, atividades físicas, ações sociais, 

lançamento do cartão da mulher, espaço kids para as crianças, 

tendas temáticas, maquiagem e cabelos; agradeceu ao enfermeiro 

Wilson que enviou o convite. Comentou que está muito feliz 

porque teve a oportunidade de homenagear antigos moradores de 

Naviraí, que ao longo da história vem recebendo seu 

reconhecimento através de projetos desta casa de leis, 

denominando ruas que deixam essas pessoas eternizadas; o nome 

da Rua Projetada 3 do bairro Interlagos II passará a ser 

chamada Rua Januário Gonçalves da Silva, um dos pioneiros 

desbravadores desta cidade, ele é avô do Sexta-feira, pai da D. 

Zoraide, que será homenageado. Falou ainda que as prioridades 

desta cidade tem que ser atacada e essa casa de leis faz isso 

com muita firmeza, é preciso mostrar a importância de continuar 

no foco, lutando para promover o desenvolvimento, a qualidade de 

vida e o bem da cidade, sempre unidos para buscar soluções para 

os problemas, porque desafios surgem para serem enfrentados e 

aproveitou para informar as pessoas que moram na rua Tarumã e 

rua Lírio da Paz do Monte Fuji, que já fez requerimento sobre a 

erosão e que vai lutar junto ao poder público municipal para 

atende-los. Disse ainda que ficou instituído a semana de 

preservação e conservação de monitoramento das árvores 

chamadas Ipês ficando no calendário oficial para ser estipulada a 

data pela prefeitura municipal, através da gerência de meio 

ambiente e também estabeleceu o Ipê rosa como símbolo de 

Naviraí. Falou que no dia dois é feriado de finados e como é 

recente a perda da sua avó e ainda está muito sentida, aproveitou 

para agradecer tanta manifestação de carinho que recebeu e que 

Deus possa abençoar a todos.  
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Usou a tribuna o vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior 

cumprimentando ao excelentíssimo senhor presidente, Jaimir 

José da Silva, excelentíssimos vereadores, excelentíssimas 

vereadoras, público presente, ouvintes da Rádio Cultura, falando 

primeiro da sua caminhada durante todo período eleitoral e da 

caminhada do mandato que tem feito e uma constatação que foi 

colocada aqui a respeito da situação que estão nas ruas e vai 

falar especificamente às pessoas que o procuraram do frigorífico 

JBS onde esteve fazendo sua campanha e sua panfletagem e foi 

muito cobrado a respeito da Avenida Mato Grosso e constatou 

uma situação de calamidade, assim como outras tantas ruas onde 

há asfalto e as que são ruas de terra a situação é ainda pior, mas 

está atento e está cobrando o executivo municipal para que 

desenvolva e cumpra a sua função, inclusive se dispõe a conversar 

com os empresários do ramo para poder colaborar naquilo que for 

possível, porque não podemos deixar nossa cidade se tornar um 

buraco só, porque hoje vemos situações de ruas e avenidas que 

estão praticamente intransitáveis tendo que andar com os carros 

por cima do canteiro central, pessoas sofrendo acidentes de 

moto, de bicicleta por conta dos buracos e é preciso que sejam 

tomadas medidas urgentes pra poder garantir no mínimo o direito 

de ir e vir das pessoas; aproveitou ainda pra falar de um áudio 

que está circulando a respeito de um projeto de lei que de fato 

entrou nesta casa de leis, um pedido de autorização de 

empréstimo no valor de quinze milhões de reais, pedido esse que 

veio com pedido de urgência para ser votado numa sessão 

ordinária, porém esse pedido já foi negado por esta casa de leis, 

não vai ser votado em sessão extraordinária e não vai ser votado 

em regime de urgência, vai tramitar normalmente pelas 

comissões; ainda fala que esse empréstimo seria para fazer tapa 

buracos, que é um absurdo, principalmente pra quem já passou 

por esta casa de leis e deveria ter obrigação de saber como é 

que funciona o processo legislativo e não criar factoides pra 
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poder descredenciar o trabalho desta casa de leis. Quem já 

passou por aqui tem que ter esse cuidado, quem já foi vereador 

nesta casa de leis tem que saber o mínimo, ou passou aqui quatro 

anos e sequer leu o regimento interno da casa, precisa saber 

como é que funciona, precisa saber o que é um pedido de regime 

de urgência, como funciona a sessão extraordinária, não dá pra 

ficar colocando informação falsa e mentirosa pra população pra 

se promover, pra dizer que está fazendo alguma coisa, que tá 

cobrando a prefeitura, nunca o viu nessa casa de leis para 

acompanhar uma sessão, nunca o viu na prefeitura para 

protocolar um documento pedindo informação; tudo que acontece 

aqui é público e quem quiser informação oficial da câmara de 

vereadores, todos, absolutamente todos os documentos que 

tramitam nesta casa, todos os processo legislativos, todos 

projetos de leis são públicos, estão no site da câmara, estão à 

disposição na secretaria da câmara; então antes de soltar 

qualquer tipo de informação é importante consultar pra não falar 

abobrinha, pra não falar mentira paras as pessoas, para não 

querer se promover à custa dos vereadores, se quer ser vereador 

novamente sai candidato, daqui dois anos tem eleição, coloca o 

nome a disposição, caminha, coloca suas propostas e seja eleito 

pra vir aqui discutir no plenário, é assim que funciona, a 

democracia nos exige esse passo a passo a estar aqui colocando 

os posicionamentos; mas de tudo isso, diz a população para 

ficarem tranquilos e acompanhar o trabalho dos vereadores, o 

trabalho do prefeito e fazer suas cobranças, seja através das 

redes sociais, seja através de ofícios por escrito, mas façam as 

suas cobranças, acompanhem, o processo eleitoral se inicia com 

as eleições, mas só é exitoso quando a população acompanha o 

trabalho do dia a dia para não ter que acreditar em abobrinha de 

quem quer que seja, então fala que estão absolutamente 

tranquilos discutindo todos os projetos com afinco pra poder 

fazer o melhor para o povo, e convida a todos para acompanhar e 
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informa que os gabinetes estão abertos pra receber quem quer 

que seja que queira ter mais informações, ou terão que se 

contentar com a desinformação de certas pessoas que fazem 

questão de publicar em grupos de whatsapp. Falou ainda que teve 

uma situação a respeito da área do novo cemitério; novo 

cemitério que estão cobrando um há muitos anos, desde a gestão 

do prefeito Zelmo que o cemitério já não tem condições, passou 

quatro anos do prefeito Léo e agora já estamos com dois anos do 

prefeito Izauri e ainda não temos o novo cemitério; a área foi 

adquirida na gestão passada, atrás do condomínio Nelson Trad, 

iniciou as obras com a limpeza do terreno numa época imprópria, 

uma área extensa e por fim choveu muito, abriu-se uma valeta, 

instalou-se o caos e mais uma área que não era uma preocupação, 

acabou sendo. Disse que no prolongamento da Avenida Tarumã 

ficou intransitável com essas chuvas e tiveram informação que 

não tem maquinário por isso não arrumaram, mas para tapar a 

erosão que foi feita próximo ao Nelson Trad teve o maquinário, 

então é preciso primeiro atender as ruas que estão 

intransitáveis, tem locais que as pessoas não conseguem nem 

entrar e nem sair das suas residências, só a pé; então pede a 

prefeitura para se atentar a isso, atentar a necessidade de 

recuperação, agora um paliativo porque devido as chuvas não vão 

conseguir concluir o asfalto, mas garantir o direito de ir e vir, 

direito constitucional das pessoas do município. Falou também da 

iniciativa que começou na semana passada a respeito da creche 

do Ipê, onde o vereador Fi da Paiol compõe a comissão junto com 

ele, com a presidente do bairro, com o gerente da usina e 

algumas pessoas da comunidade para acompanhar e tentar 

garantir aquele desafio que lançou a duas semanas atrás, e 

começou andar, a creche já foi toda limpa e faz um 

agradecimento público ao Luiz Carnielli da usina Rio Amambaí, aos 

trabalhadores que estiveram lá dedicando parte do seu tempo na 

quinta e na sexta passada pra poder fazer a limpeza do local de 
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toda a creche, que está um brinco por assim dizer. Agora o 

próximo passo é uma reunião marcada para quinta-feira, dessa 

comissão com a gerente de educação e gerente de obras pra 

entender todo o processo com a apresentação de documentos 

para que tenham um norte do que podem fazer daqui pra frente 

para acelerar a retomada dessas obras e quiçá consigam num 

menor tempo possível ver a creche funcionando. Concluiu sua fala 

agradecendo a todos os eleitores de Naviraí que acreditaram 

junto com ele na candidatura de Fernando Haddad, aqui foram 

sete mil trezentos e trinta e dois votos de pessoas que assim 

como ele, acreditaram que estava apresentando a melhor 

proposta de governo para o país, sempre defendendo a 

democracia; a democracia parte do princípio do direito das 

pessoas escolherem os seus representantes, seu presidente, seu 

governador, parlamentares em todos os níveis, seu prefeito e 

sendo assim como defensor da democracia que é parabenizou o 

presidente eleito pelo resultado das urnas, mas estará 

acompanhando e convida as pessoas que assim entendem que 

acompanhem também e volta a dizer, o processo democrático 

começa nas eleições, mas só é exitoso, só tem sucesso quando a 

população acompanha o trabalho dos seus representantes, então 

acompanhem, façam as suas cobranças, façam suas críticas, 

façam seus elogios, mas estejam atentos, os governantes em 

todos os níveis não podem governar soltos, não podemos tratar o 

voto como um cheque em branco pra quem quer que seja, devemos 

tratar como uma procuração daquele que outorga o poder a quem 

vai governar, mas também que fiscaliza de perto a atuação do 

governo; estará assim vigilante e na defesa da manutenção dos 

direitos dos trabalhadores. Desejou 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 
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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 trinta dias do mês de 

outubro do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 Rosangela Farias Sofa 

      1ª Secretária         

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 

 

 

 

 

 


