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SECRETARIA 

 

ATA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20/11/2018. 

 

 

Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, 

às dez horas, reuniu-se ordinariamente a Edilidade Naviraiense 

nas dependências da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de 

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

Presidência do Vereador Jaimir José da Silva; Secretariado 

pelos Edis: Rosângela Farias Sofa e Simon Rogério Freitas Alves 

da Silva; estando ainda presentes os vereadores: Antônio Carlos 

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

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

Alberto Ávila Silva Júnior, Lourdes Elerbrock e Marcio Andre 

Scarlassara. Com a ausência da vereadora Maria Cristina Tezolini 

Gradella. O Senhor Presidente declarou aberta a Sessão 

Ordinária e invocando a proteção de Deus, convidou a todos os 

presentes para a leitura de um texto bíblico. Na sequência o 

Senhor Presidente determinou a primeira secretária para fazer a 

leitura do expediente - informou que a ata da 33ª Sessão 

Ordinária do dia 23/10/2018 encontra-se a disposição na 

secretaria desta casa de leis.  

C.I. n° 24/2018 enviada pelo Senhor Rodrigo Gazette de 

Souza, Diretor de Controladoria, encaminhando cópia do 

balancete relativo ao mês de  outubro de 2018. O Senhor 

Presidente informou que o balancete encontra-se a disposição na 

secretaria desta casa de leis. 

 

Projeto de Lei 039/2018 de autoria dos Vereadores Marcio 

André Scarlassara e Ederson Dutra; que em súmula: Dispõe 

sobre a mudança de nome do Centro de Especialidades 

Odontológicas de Naviraí-MS e dá outras providências.(Centro 

de Especialidades Odontológicas Miguel Assis da Cunha). 
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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 Decreto Legislativo nº 013/2018 de autoria do 

Vereador Ederson Dutra e outros edis; que em súmula: Concede 

Título de Cidadão Naviraiense ao cidadão que específica e dá 

outras providências. (Eduardo Lucena – Delegado Adjunto da 1ª 

Delegacia de Polícia de Naviraí-MS) 

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 Decreto Legislativo nº 017/2018 de autoria do 

Vereador Josias de Carvalho; que em súmula: Concede Título de 

Cidadão Naviraiense ao cidadão que específica e dá outras 

providências. (José Maidana) 

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 170/2018 de autoria do Vereador Fabiano 

Domingos dos Santos e outros Edis; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Onevan José de 

Matos, com cópia para o Excelentíssimo Senhor Antonio Carlos 

Videira, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do 

Estado de Mato Grosso do Sul, requerendo informações sobre a 
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exclusão do Município de Naviraí do polo de Ensino de formação 

de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. 

É de conhecimento a existência de um concurso para a formação 

de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, 

que se encontra em andamento, conforme edital 

01/SAD/SEJUSP/PMMS/CFSD, de 04 de abril de 2018. Também 

é de conhecimento que, na cidade de Naviraí, existe o 12º 

Batalhão de Polícia Militar que, além do município sede, tem 

outras 06 (seis) cidades como circunscrição, ou seja, Itaquiraí, 

Juti, Iguatemi, Eldorado, Mundo Novo e Japorã, sendo todas na 

faixa de fronteira e, destes, 02 (dois) municípios fazem 

fronteira seca direta com o Paraguai (Mundo Novo e Japorã). 

Acrescidas às circunstâncias supra, existe, também, na cidade de 

Naviraí uma Penitenciária de Segurança Máxima, atualmente com 

aproximadamente 600 (seiscentos) internos. Ademais, sabe-se 

que, para a formação dos policiais do concurso em referência, 

está sendo prevista a existência de polos de ensino nos 

municípios de Dourados, Ponta Porã e Nova Andradina, sendo que 

esta última possui circunstâncias criminológicas inferiores à 

Naviraí e região, entretanto, não há a previsão de polo de ensino 

para Naviraí. É de ressaltar que o 12º Batalhão de Polícia Militar 

já foi polo de Ensino da última formação de soldados em 2015, 

bem como, houve diversas outras formações em anos anteriores 

que foram sediadas nesta cidade. Diante do exposto, acredita-se 

que por critérios técnicos é imprescindível a existência de 

formação na cidade de Naviraí, pois esta possui fatores mais 

relevantes a serem apreciados e considerados para a segurança 

pública da área de fronteira que a cidade de Nova Andradina, 

demandando a justa instalação de um polo de ensino para a 

próxima formação de soldados da Polícia Militar também nesta 

cidade. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra 

o vereador Marcio Andre Scarlassara parabenizando o vereador 

Fabiano pelo excelente requerimento, porque temos mais 
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qualidade e muito mais condições porque estamos ao lado da 

UEMS, então realmente é questão política que estão tirando 

daqui a escola de academia da polícia militar, mas não podemos 

perder de forma alguma nossa escola de formação de soldados 

em Naviraí. Um aparte do vereador Josias de Carvalho falando 

que realmente a questão é política porque há muitos anos se 

formam soldados aqui, inclusive teve um irmão que foi formado 

nessa escola, foi soldado por sete anos aqui, então é uma questão 

política e como representantes do povo não podem deixar isso 

acontecer, é preciso intervir mesmo porque a cidade está 

crescendo, então parabeniza o vereador Fabiano por essa justa 

reivindicação. O Senhor presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. 

 

Indicação n° 119/2018 de autoria do Vereador Simon Rogério 

Freitas Alves da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Jaimir José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de 

Naviraí, indicando que seja concedido o PRÊMIO XI DE 

NOVEMBRO, com base no Decreto Legislativo Nº 005/2010, ao 

Senhor José Chagas dos Santos. O Senhor Presidente solicitou a 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 120/2018 de autoria do Vereador Simon Rogério 

Freitas Alves da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Jaimir José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de 

Naviraí, indicando que seja concedido o PRÊMIO XI DE 

NOVEMBRO, com base no Decreto Legislativo Nº 005/2010, à 

Senhora Zuleide Aparecida dos Santos (Leda). O Senhor 

Presidente solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

Indicação n° 129/2018 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 
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Jaimir José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, 

indicando que seja concedido o PRÊMIO XI DE NOVEMBRO, com 

base no Decreto Legislativo Nº 005/2010, à Senhora Tania Mara 

Pires Maciel. O Senhor Presidente solicitou a Secretária que 

faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 133/2018 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 Gésse 

da Silva Andrade, Gerente de Serviços Públicos, indicando a 

manutenção do asfalto que se encontra danificado nos bairros 

Residenciais Dell Colle, Portal do Cumandaí e Chácara de Recreio 

Bandeirantes. Solicitamos, ainda, que se verifique a possibilidade 

de um planejamento para solucionar o problema de escoamento 

de águas pluviais nos bairros mencionados. O Senhor Presidente 

solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 134/2018 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho; expediente endereçado Excelentíssimo Senhor Jaimir 

José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, 

indicando que seja concedido o PRÊMIO XI DE NOVEMBRO, com 

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

Loza da Silva. Com a palavra o vereador autor falando que fez 

essa indicação com muita honra, porque o Pastor Samuel sempre 

se faz presente assistindo os trabalhos desta casa de leis e sabe 

que como autoridade eclesiástica tem feito muitos trabalhos 

sociais relevantes dentro do município, também foi presidente do 

Conselho de Pastores do município, onde fez um trabalho 

exemplar, inclusive criando o estatuto do conselho de pastores. 

O Senhor Presidente solicitou a Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. 
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Indicação n° 135/2018 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Jaimir José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, 

indicando que seja concedido o PRÊMIO XI DE NOVEMBRO, com 

base no Decreto Legislativo Nº 005/2010, ao Senhor José Carlos 

Severo dos Santos. O Senhor Presidente solicitou a Secretária 

que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 136/2018 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Jaimir José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, 

indicando que seja concedido o PRÊMIO XI DE NOVEMBRO, com 

base no Decreto Legislativo Nº 005/2010, ao senhor Jair Alves 

de Souza. O Senhor Presidente solicitou a Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 137/2018 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho; expediente endereçado Excelentíssimo Senhor Jaimir 

José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, 

indicando que seja concedido o PRÊMIO XI DE NOVEMBRO, com 

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

Bento da Silva Júnior. Com a palavra o vereador autor falando 

que é com satisfação que faz essa indicação, porque sabe da sua 

competência e do seu trabalho prestado ao município como 

funcionário público e agora no Naviraíprev. O Senhor Presidente 

solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 138/2018 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Jaimir José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, 

indicando que seja concedido o PRÊMIO XI DE NOVEMBRO, com 

base no Decreto Legislativo Nº 005/2010, à Senhora Valdenice 
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de Oliveira. O Senhor Presidente solicitou a Secretária que faça 

o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 139/2018 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho; 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 feita a manutenção e os reparos necessários 

em todos os aparelhos de ginástica da academia ao ar livre na 

Pista de Skate, se possível que seja feita a troca dos aparelhos 

que não há como fazer reparos, nem a devida manutenção. O 

Senhor Presidente solicitou a Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 140/2018 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, 

indicando que seja realizada a revitalização da estrutura do 

Ponto de Táxi, localizado na Avenida Weimar Gonçalves Torres. 

Com a palavra o vereador autor falando que os moradores mais 

antigos sabem que os taxistas sempre foram pessoas 

importantes para Naviraí, porque as pessoas não tinham carros e 

eram eles que faziam as viagens, e ainda são pessoas queridas na 

cidade e esse ponto na Avenida Weimar é um dos pontos mais 

antigos, então pede ao prefeito Izauri que dê uma atenção 

especial ao local. Um aparte do vereador Simon falando que 

apresentou um requerimento que fosse retomado o projeto de 

revitalização de todos os pontos de táxis, porque a preocupação 

é com todos os pontos por estarem precários, não tem o mínimo e 

nem o básico para trabalhar, então como já tem o projeto pronto 

na prefeitura é só essa gestão atual ver o que falta para dar 

andamento na reforma de todos os pontos de táxis. O vereador 
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Marcio agradeceu e diz que realmente é necessário que faça a 

revitalização e adequações, mas tem consciência que não vai ser 

feito a revitalização esse ano, então a princípio pede que pelo 

menos tape os buracos no local e que pinte a cobertura 

existente. Um aparte do Vereador Fi da Paiol falando que ontem 

mesmo esteve no local e tirou uma foto e enviou para o Gessé 

falando que era muito simples o que tinha que ser feito, mas não 

teve nenhuma resposta até agora, é lamentável, então fica aqui a 

sua indignação. O vereador Marcio agradeceu e disse que o 

vereador Fi é muito cobrado por todos na parte de obras assim 

como ele é na saúde, porque é um vereador que anda pela cidade 

o dia todo, nas obras, nas estradas, é um setor em que ele atua 

realmente e sabe como é difícil não conseguir resolver uma coisa 

tão simples. Mas acredita que o Gessé vai resolver esse 

problema, se assim não o fizer, irá cobrar novamente. O Senhor 

Presidente solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

Indicação n° 141/2018 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Jaimir José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, 

indicando que seja concedido o PRÊMIO XI DE NOVEMBRO à 

senhora Mirce Maria Santelli, com base no Decreto Legislativo n° 

005/2010. O Senhor Presidente solicitou a Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 142/2018 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Jaimir José da Silva, Presidente da Câmara Municipal, 

indicando que seja apoiada pela Câmara Municipal a confecção da 

segunda edição da Revista "Educação: Interação e Movimento", 

produzida pela Coordenadoria Regional de Educação - CRE8 - 

Naviraí-MS. Com a palavra o vereador autor falando que o que 
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está pedindo é que a câmara apoie a confecção a essa revista 

"Educação: Interação e Movimento", a primeira edição dessa 

revista foi elaborada pelos profissionais da coordenadoria 

regional de educação que está instalada junto com o instituto 

federal e teve um pedido no final do ano passado nesta casa de 

leis para apoiar justamente a confecção dessas revistas, esse 

pedido tramitou por algum tempo aqui e houve uma negativa de 

algo que já tinha feito em outras gestões de forma semelhante; 

então acabou sendo apoiado pela iniciativa privada como a 

Copasul, Gráfica Brasil e por alguns vereadores que são: Fi da 

Paiol, Rosangela, Lourdes e por ele Júnior do PT; mas acha que 

faltou o entendimento da importância dessa iniciativa de 

educadores, professores, alunos e pais, porque dentre os 

projetos que foram incluídos nessa oficina de matemática, está o 

projeto da professora Ivonete Dezinho que foi premiado em nível 

nacional e está concorrente em nível internacional; levou o nome 

de Naviraí para todos os cantos do país e a câmara acabou 

perdendo a oportunidade de figurar no protagonismo dessa 

história, ação simples, barata, que acabou talvez por uma falta de 

entendimento e não conseguiu o apoio desta casa, apenas de 

alguns vereadores. Então para não perder novamente essa 

oportunidade, fez a indicação para que aja essa sensibilidade 

para que o próximo ano tenha a câmara atuando como 

protagonista também de uma história bonita que está sendo 

construída e que infelizmente a instituição acabou ficando de 

fora. O Senhor Presidente solicitou a Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. 

  

Indicação n° 143/2018 de autoria do Vereador Jaimir José da 

Silva e 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 a senhora Cláudia Willemann Flôr, 
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Coordenadora de Estratégia Saúde da Família, indicando que seja 

feito o acompanhamento de Hipertensos, Diabéticos e de pessoas 

Portadoras de Necessidades Especiais, na Estratégia Saúde da 

Família-ESF do próprio bairro, ou em bairros adjacentes. A 

presente indicação tem como finalidade a proteção e garantia do 

direito constitucional à saúde da população. Todos sabem as 

dificuldades que idosos e pessoas Portadoras de Necessidades 

Especiais enfrentam para fazerem o acompanhamento na rede 

básica de saúde. Tomemos como exemplo a senhora Delpilar 

Florenciano, que tem 71 anos de idade, é diabética e mora 

sozinha no residencial Monte Fuji, a mesma era atendida pela 

Estratégia Saúde da Família-ESF no Residencial Sol Nascente, e 

tinha o acompanhamento frequente dos agentes de saúde, e, 

atualmente, é atendida no Centro de Saúde Antônito Pires de 

Souza, antigo Posto do Varjão, dificultando, assim, o acesso 

tanto da referida senhora, como dos agentes de saúde, para o 

seu acompanhamento. Com a palavra o vereador Marcio 

Scarlassara solicitando para que facilite a vida das pessoas de 

idade, doentes acamados que já eram assistidos pelo Portal e Sol 

Nascente que permaneçam no mesmo local, com a mesma equipe 

que dão assistência aos idosos. O Senhor Presidente solicitou a 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 144/2018 de autoria do Vereador Simon Rogério 

Freitas Alves da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Jaimir José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de 

Naviraí, indicando que seja concedido o PRÊMIO XI DE 

NOVEMBRO, com base no Decreto Legislativo Nº 005/2010, ao 

Senhor Joaquim Costa Rosa. O Senhor Presidente solicitou a 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 
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Moção de Congratulação n° 022/2018 de autoria da Vereadora 

Rosangela Farias Sofa; expediente endereçado à Escola Estadual 

Eurico Gaspar Dutra, extensível à Direção, aos professores, aos 

colaboradores e aos alunos, pelo aniversário de 40 anos de 

existência em nosso Município, apresentando nossos parabéns em 

reconhecimento pelo ótimo trabalho desenvolvido, pelo 

compromisso com a educação, gerando crescimento e 

desenvolvimento para a nossa cidade, integrando escola, alunos e 

família. Parabenizamos a Escola Estadual Eurico Gaspar Dutra 

pelos seus 40 anos, e a todos que fizeram parte dessa história. 

Fundada em 27 de outubro de 1978, é uma respeitada instituição 

de ensino, que teve como seu primeiro diretor o Prof. Luiz 

Aparecido de Oliveira, e, atualmente, o Prof. Robson Luiz do 

Nascimento Puertas. Ao longo de sua história, muitas 

personalidades e autoridades da cidade de Naviraí passaram por 

seus bancos escolares. Sempre com uma proposta educacional 

que integra o pensar e agir, buscando preparar seus alunos para 

serem críticos, autônomos e participativos. A escola Eurico 

Gaspar Dutra, nos seus 40 anos, sempre trabalhou pelo bem 

estar de toda a comunidade, é uma escola que muito nos orgulha, 

é um estabelecimento de ensino que tem capacitado e colocado 

um número expressivo de jovens dentro das universidades. 

Entendemos que precisamos valorizar os educadores dessa 

escola, todos aqueles que se dedicam incansavelmente pela 

construção e continuidade dos trabalhos envolvidos por esse 

educandário, demonstrando o quanto essa escola trouxe de 

benefícios e conquistas em todas as áreas. Então queremos 

parabenizar essa escola pelos seus 40 anos de trabalho, 

existência, luta e atividades educacionais em Naviraí, pois 

compreendemos que só a educação pode transformar vidas e 

elevar o nível do cidadão. A educação nos possibilita buscar mais 

saúde, habitação, um compromisso com o desenvolvimento 

sustentável, ambiental e político do nosso país. E, a escola 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 12 de 23 
 

SECRETARIA 

 

Estadual Eurico Gaspar Dutra de Ensino Fundamental e Médio 

tem este compromisso como bandeira, que é a formação de 

crianças, jovens e adultos, para a construção de um ensino 

melhor, de qualidade e um mundo mais humano. Peço aos nobres 

pares para que aprovem essa moção, pois nada mais justo 

apresentarmos nosso reconhecimento por todas as ações que a 

escola Eurico Gaspar Dutra tem desencadeado, para garantir a 

qualidade do ensino, aos munícipes que aqui residem. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, em seguida em votação, sendo 

aprovado. 

 

Moção de Congratulação n° 026/2018 de autoria do Vereador 

Simon Rogério Freitas Alves da Silva; expediente endereçado 

senhora Maria Betânia Félix Coelho, diretora do Colégio Geo 

Naviraí, com providências para a senhora Rosemar Nunes, 

coordenadora geral do Colégio Geo Naviraí e para o senhor 

Leonardo de Oliveira, coordenador e professor do Colégio Geo 

Naviraí, apresentando nossos sinceros cumprimentos, 

parabenizando o Colégio Geo Naviraí pela organização e 

realização da "III Mostra de Conhecimento, Cultura e Arte". 

Realizada no dia 13/11/2018, a "III Mostra de Conhecimento, 

Cultura e Arte do Colégio Geo Naviraí" enalteceu neste ano os 

artistas naviraienses e a cultura do nosso município, que 

completou 55 anos. Os trabalhos foram apresentados pelos 

alunos da Educação infantil e do Ensino Fundamental, trabalhos 

estes, elaborados através de pesquisas, exposições de arte, 

leitura e releitura de obras de artistas de nossa terra. Esta Casa 

de Leis também teve seu nome enaltecido pelos alunos do 6º ano, 

que realizaram entrevistas e pesquisas, esclarecendo o trabalho 

realizado pelos nobres vereadores. Sabemos que a Educação é a 

base para a construção de uma sociedade melhor, e através 

destas brilhantes iniciativas formamos cidadãos mais 
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conscientes. O Senhor Presidente colocou em discussão, em 

seguida em votação, sendo aprovado. 

 

Moção de Pesar n° 031/2018 de autoria da Vereadora 

Rosangela Farias Sofa e outros Edis; expediente endereçado aos 

familiares do senhor Shinitiro Iwata, apresentando nossas 

sinceras condolências pelo seu falecimento, ocorrido no dia 12 de 

novembro, do corrente ano. Expressamos o mais profundo pesar, 

respeito e apoio aos familiares e amigos, neste momento de 

tristeza, abraçando a família Iwata e rendendo nossas 

homenagens ao senhor Shinitiro Iwata. Hoje, não o temos mais 

entre nós, porém, fica o registro de gratidão, respeito e 

admiração da figura de um amigo e pai de família, que conquistou 

a simpatia daqueles que o conheceu. Pedimos para que Deus, com 

sua infinita sabedoria e misericórdia, conforte os corações 

enlutados e que a paz, o consolo e a força da fé prevaleçam no 

meio de todos, nesse momento de dor e saudade. O Senhor 

Presidente solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

Moção de Pesar n° 032/2018 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock e outros Edis; expediente endereçado aos familiares 

da senhora Zumira Rosa da Silva, apresentando nossas mais 

sinceras condolências à família enlutada, pelo falecimento da 

senhora Zumira Rosa da Silva, ocorrido no dia 16 de novembro do 

corrente ano. Nesse momento de imensa tristeza e sofrimento 

rogamos a Deus que dê forças aos familiares, e que deixe sempre 

na memória os bons momentos vividos e compartilhados. Que 

Deus ilumine a vida e conforte o coração dos familiares 

enlutados. O Senhor Presidente solicitou a Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. 
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Moção de Pesar n° 033/2018 de autoria da Vereadora 

Rosangela Farias Sofa e outros Edis; expediente endereçado aos 

familiares do senhor Cláudio Stinghen, apresentando nossas mais 

sinceras condolências pelo seu falecimento, ocorrido no dia 13 de 

novembro do corrente ano. Que Deus, em sua infinita 

misericórdia, conforte os corações dos familiares e de todos 

aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Rogamos a Deus, 

confiando em sua infinita misericórdia, que traga conforto e 

conceda sabedoria, força e discernimento aos familiares, nesse 

momento de dor e saudade. O Senhor Presidente solicitou a 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

 

O Senhor Presidente agradeceu a presença do Senhor Simão 

Alves da Silva, ex-vereador e ex-secretário da câmara e a sua 

esposa Sueli Freitas. 

 

 

TRIBUNA 

 

Usou a tribuna o vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior 

cumprimentando ao excelentíssimo senhor presidente, 

excelentíssimos vereadores, excelentíssimas vereadoras, público 

presente nesta casa de leis, ouvintes da Rádio Cultura, desejou 

bom dia a todos e falou que no dia 11 por volta das onze e meia 

esteve no antigo Conviver e fez questão de registrar, porque 

encontrou uma situação deplorável no local, onde fez a cobrança 

naquele momento mesmo via whatsapp, via redes sociais para o 

prefeito, para a secretária de administração, secretária de 

assistência social; com diversos materiais e equipamentos 

adquiridos com dinheiro público à míngua e com todas as portas 

abertas. Mas com a cobrança que fez, antes mesmo de publicar o 

vídeo, conseguiu pelo menos que fossem retirados os 

equipamentos e materiais que tinham valor; agora deve fazer uma 
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indicação na próxima sessão cobrando a utilização daquele 

espaço, localizado na Rua Natal, antigo Conviver, um local onde já 

foi utilizado por diversos órgãos da prefeitura no passado e 

agora tá abandonado, enquanto a prefeitura tem a necessidade, 

por exemplo, de abrir uma extensão de uma creche. Hoje é uma 

das maiores demandas que temos é por vaga em creche, então 

sua indicação vai ser nesse sentido, entendendo sim que tem 

outros órgãos que estão pagando aluguel, estão funcionando 

talvez de forma precária em outros prédios particulares, mas a 

necessidade que hoje vê, é justamente pela implantação de vagas 

em creches. Tem discutido isso via comissão da câmara formada 

com membros da sociedade, discutindo também a finalização das 

obras da creche do Ipê, justamente por conta dessa demanda e 

nada mais justo que caminhar nesse sentido. Então a proposição 

que fará para a próxima semana é a pedido de muitas mães que se 

manifestaram para que seja aberta uma extensão de uma creche. 

São sete salas, um salão, uma cozinha montada, então um local 

melhor que muitos locais que funcionam extensões de creches e 

seria uma forma justa de dar uma utilização para aquele local. 

Falou ainda da preocupação colocado pelo vereador Josias com a 

academia ao ar livre na pista de skate, onde não conseguiu 

comentar em tempo, mas quer informar as pessoas que na semana 

passada recebeu uma ligação do vereador Fi da Paiol que estava 

na academia e foi até lá, onde viu de fato que a maior parte dos 

equipamentos estão quebrados e temos uma academia parada na 

garagem da prefeitura, que foi constatada inclusive pela 

comissão de obras e patrimônio desta casa de leis, academia que 

veio através de uma emenda parlamentar do deputado Amarildo 

Cruz pra ser instalada atrás do Parque Cumandaí, antigo bosque, 

porém ainda não foi feito a base de concreto, não foi feito 

iluminação e já se passaram mais de dois anos. Então nesse 

momento podem fazer uma denúncia no ministério público, ou 

resolver o problema da academia da pista de skate, mas optaram 
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pela segunda opção em resolver o problema de um local que é 

extremamente frequentado, onde as famílias adotaram esse 

espaço e quer contribuir. Já fizeram a ligação para Ana Paula e 

essa indicação do Josias cumpre essa função pra que seja essa 

academia instalada em substituição a que já tem na pista de 

skate, local amplamente frequentado e utilizado pelos moradores. 

Então a solução está encaminhada, agora é só cobrar pra que isso 

aconteça no menor prazo possível e não espere mais dois anos pra 

ver uma academia instalada. Falou do seu orgulho de estar 

comemorando hoje o dia nacional da consciência negra, ele que 

representa essa classe de cidadãos e cidadãs naviraienses negros 

e negras tem muito orgulho disso, porque sabe das dificuldades e 

sabe da história que permeia o país e a sociedade, temos muito 

ainda o que avançar. Dia nacional da consciência negra foi 

instituído em comemoração ou em alusão a data da morte de 

Zumbi dos Palmares, mas não só por isso, ele foi um ícone da 

resistência do povo negro por conta do dia a dia, de cada 

dificuldade, de cada enfrentamento, de cada discriminação, de 

cada ato de racismo a ser combatido no nosso dia a dia. Então 

parabeniza a todos os cidadãos negros que se orgulhem porque a 

capacidade que temos é de fato igual de todo cidadão, porém 

sabemos das dificuldades que ainda existem em meio a nossa 

sociedade, em meio ao próprio sistema público e enfrentamos 

isso no dia a dia. Ontem, por exemplo, teve o relato de um casal 

em seu escritório, e já tomou as providências cabíveis, mas isso é 

recorrente porque é considerado normal, os atos de racismo e de 

discriminação são propagados a cada dia, às vezes nas coisas mais 

simples, na forma de piadas que poderia ter mais graça se não 

fosse o retrato de toda essa nossa ignorância da sociedade, 

parafraseando Gabriel o pensador; mas fala do seu orgulho de 

cidadão negro, filho de pais negros que lutaram e lutam no seu 

dia a dia, assim como está lutando também para que essa 

população tenha um exemplo de que é possível sim, com esforço, 
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com auxílio, com uma visão diferenciada do poder público 

principalmente promovendo as políticas inclusivas para conseguir 

avançar em busca de uma sociedade igualitária, uma sociedade 

fraterna e uma sociedade justa. Falou ainda que chegou à sua 

comissão hoje um projeto de lei que o poder executivo pede 

autorização da câmara municipal pra contrair um financiamento 

na ordem de quinze milhões de reais; informa às pessoas que irá 

analisar com todo cuidado por conta de que é uma obra 

importante, sem dúvida, mas que não pode deixar de analisar o 

momento em que a sociedade vive; que a prefeitura vive que mal 

consegue cumprir os seus compromissos financeiros e que toda 

justificativa para o não cumprimento ou não prestação de serviço 

com qualidade, é justamente a falta de recurso financeiro, então 

terá o maior cuidado em analisar a necessidade diante da 

capacidade de endividamento da prefeitura e de contrair o 

tamanho da responsabilidade de contrair um financiamento de 

quinze milhões de reais pra ser pagos em vinte anos; isso já está 

sendo analisado pelas comissões da câmara, então está relatando 

para os cidadãos e qualquer dúvida que tiver está à disposição. 

Por fim disse que tem visto algumas medidas serem tomadas pela 

prefeitura sob a justificativa de contenção de despesas, horas 

extras deixando de serem pagas aos funcionários, gratificações a 

menos, diárias a menos principalmente para os mais humildes, o 

próprio serviço público acontecendo de forma precária, por 

exemplo, a coleta de lixo que não está acontecendo regularmente 

e as justificativas que tem de todos os setores da administração, 

é a falta de recurso; mas aí é quando se depara com um contrato 

de publicidade da prefeitura municipal na ordem de seiscentos 

mil reais pra seis meses, onde o gasto com publicidade do total 

de setembro foi de setenta e sete mil e quinhentos reais, é um 

contrato que vem desde 2013 e não teve redução de 

absolutamente nenhum centavo; então onde estão as prioridades 

desse governo? É isso que precisa avaliar, se tem que ter cortes, 
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tem que eleger prioridades. Prioridade é saúde, e a educação, é 

assistência social, é geração de emprego, isso é prioridade. 

Contrato de publicidade a seu ver nunca foi prioridade e nunca 

será. Entende que o poder público tem a obrigação de divulgar o 

que faz, de divulgar as suas ações cumprindo a lei da 

transparência, dar acesso à informação a todo e qualquer 

cidadão; mas diante de decretos e medidas que vem com a 

justificativa de economizar para penalizar servidores públicos 

mais humildes e não mexer nenhuma linha num contrato de 

publicidade na ordem de seiscentos mil reais em seis meses, esse 

contrato já acumula quase quatro milhões de reais ao longo 

desses anos; então reafirma que é preciso eleger prioridades.  

 

Usou a tribuna o vereador Josias de Carvalho que cumprimentou 

o Senhor Presidente, nobres pares, senhores presentes e 

ouvintes da Rádio Cultura, falando que se faz valer desse 

discurso do vereador Júnior do PT, mesmo sabendo das 

dificuldades que se encontram todos os municípios, muitas coisas 

pode se fazer, mas aqui em Naviraí não consegue atendimento 

nem nas coisas mais simples, simples pra prefeitura executar, 

mas pra quem precisa importante, como uma placa de trânsito 

que solicitou há dois meses pra ser colocado na Avenida Mato 

Grosso no canteiro central que já está rebaixado, porque como 

não tem a placa os policiais estão multando os carros 

estacionados no local, mas não conseguiu, então fica muito triste. 

No tocante ao empréstimo de quinze milhões, já passou por sua 

comissão de legislação e deu seu voto favorável, porque entende 

a importância desse valor para que as obras possam ser 

executadas nesse parque linear no Córrego do Touro, que estará 

recuperando aquela área devastada pelas fortes chuvas e pela 

erosão. E na verdade quando diz que concordou é porque não há 

óbice e nenhum travamento para que seja feito o financiamento 

que será pago em vinte anos. Mas o que preocupa é que esse valor 
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possa inviabilizar a próxima gestão, porque o valor de cinco 

milhões que o governo que antecedeu deixou, já trouxe uma 

dificuldade de gestão, agora quinze milhões mesmo que seja 

parcelado poderá inviabilizar também o próximo gestor, porque 

existe uma carência para o prefeito hoje de dois anos para 

iniciar esse pagamento e vai ficar para a próxima gestão; então 

de fato o vereador Júnior tem razão quando diz que estamos 

discutindo, analisando, votou favorável porque não há 

impedimento, mas tem que ser analisado para ver se não 

inviabilize o município pra próxima gestão. Parabenizou ainda o 

pessoal do Alto da Mata pelos trabalhos que estão sendo feitos, 

pela produção de mandiocas, hortaliças, enfim, pela importância 

que traz ao município, mas tem a preocupação no tocante a 

energia elétrica, tanto que já esteve cinco vezes na energisa em 

Campo Grande, estará indo mais uma vez nessa semana conversar 

com o diretor da Energisa, que pediram um prazo de cento e 

vinte dias para colocar a energia, mas vai ver se consegue 

antecipar essa data para que os chacareiros possam ter sua 

energia.  

 

Usou a tribuna o vereador Antonio Carlos Klein que cumprimentou 

a todos e disse que gostaria de comunicar a população de Naviraí 

e os membros da comissão que estuda a questão da mudança da 

gestão do hospital municipal, de que terá uma reunião hoje às 

dezenove horas aqui na câmara, provavelmente será a última 

reunião dos estudos feitos por essa comissão, porque a visita 

técnica ao hospital de Ponta Porã e Nova Andradina já foi feita e 

hoje terá a presença da Dinacir e do S. João que são auditores 

de saúde, para que possam fechar os trabalhos e encaminhar ao 

prefeito municipal pra que ele elabore a lei pra vir pra câmara, 

para que seja possível a partir do próximo ano termos aqui em 

Naviraí, o hospital municipal regionalizado como é em todas as 

outras microrregiões de saúde do estado. Como já disse várias 
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vezes aqui, Naviraí está na contramão no desenvolvimento em 

relação a saúde, porque desde 2001 temos uma lei que recriou as 

microrregiões de saúde com a possibilidade de regionalização dos 

hospitais, e todas as microrregiões do estado, Corumbá, Coxim, 

Aquidauana, Paranaíba, Três Lagoas, Bataguassu, Nova 

Andradina, Ponta Porã, Dourados regionalizaram sua saúde, tem 

seus hospitais regionais atendendo, com aporte financeiro do 

governo do estado, alguns geridos por fundação direito público 

privado, outros por organização social de saúde, mas todos eles 

tendo atendimento que está fluindo, as coisas estão andando, 

porque a realidade é que o município não tem mais condição de 

tocar a saúde por administração direta, isso é evidente, é claro e 

são não entrarmos nesta caminhada que o estado está fazendo, 

inclusive agora com a programação do Reinaldo Azambuja que pra 

esse segundo mandato dele o foco vai ser segurança e saúde, se 

não acompanhar esse desenvolvimento, não entrar nessa meta do 

governo, Naviraí só vai perder. E tem informação técnica da 

contabilidade, do financeiro da prefeitura, do hospital municipal 

de que se continuar do jeito que está o ano que vem realmente 

vai ser o caos e a prefeitura não mais consegue tocar, porque 

hoje a prefeitura na administração direta gasta dos recursos pra 

saúde aqui em Naviraí oitenta e dois por cento só com folha de 

pagamento, sobra dezoito por cento pra investimentos, isso 

matematicamente é impossível de se fazer alguma coisa pra ter 

uma saúde de qualidade, então a forma de resolver a questão do 

hospital municipal de Naviraí e ter um atendimento de qualidade 

é através da regionalização. Foi feita a CEI, audiência pública, 

formou as comissões, fizeram os estudos e hoje terá a reunião às 

dezenove horas com todos os componentes da comissão e mais 

pessoas que quiserem participar, a reunião é aberta.  
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Usou a tribuna a vereadora Rosangela Farias Sofa que 

cumprimentou aos presentes, os ouvintes da Rádio Cultura e 

informou que a gerência do meio ambiente através da prefeitura 

municipal, estará realizando no domingo dia 25 no Porto Caiuá o 

sétimo evento “Rio Mais Limpo”, e convidou a todos para 

participar. Falou também da palestra educativa que acontecerá 

amanhã às quinze horas na câmara municipal, através da vigilância 

sanitária, que tem o objetivo de orientar os proprietários e 

funcionários da área do comércio de alimentação de Naviraí. 

Reforçou o convite do Vereador Klein sobre reunião hoje às 

dezenove horas aqui na câmara, com assunto voltado para área da 

regionalização da saúde, aberta a todos. Informou que hoje à 

noite terá a comemoração do aniversário de quarenta anos da 

Escola Gaspar Dutra, uma escola estadual de referência dentro 

da nossa cidade. Falou do pedido do vereador sobre a pista de 

skate, uma das praças mais movimentadas da nossa cidade, um 

local onde muitos usufruem, mas lembra-se que muitas pessoas 

falaram que estavam jogando dinheiro fora, quando estava sendo 

construída, então nada mais que o tempo pra mostrar pra 

população o que é bom e fica muito feliz em saber que aquela 

praça está sendo reconhecida como uma das áreas de 

socialização e uma área saudável para fazer seus exercícios, mas 

é preciso fazer a manutenção, assim como em outras praças 

também, então vai ajudar a cobrar. Aproveitou para solicitar 

também, que coloque aparelhos para fazer ginastica na praça 

central, pra dar mais vida e acolher melhor a população de 

Naviraí.  Disse que gostaria de deixar um pensamento: “Mesmo 

que alguém fale das estrelas, as estrelas continuam a brilhar; o 

sol nunca escolhe as pessoas para iluminar, ilumina a todos com a 

mesma intensidade; a água, ela desvia das pedras e assim nós 

temos que seguir”, então enquanto parlamentar, fale bem ou fale 

mal, estará lutando pela coletividade, porque o seu papel aqui é 

fazer com que as pessoas tenham melhor qualidade de vida, é 
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reconhecer que as plantas e os animais possuem vida e devem ser 

considerados assim como somos considerados. E sobre os 

problemas, não vamos fazer como a água que desvia da pedra, 

vamos enfrenta-los antes que eles nos enfrentem. Falou ainda da 

obra da estrada do Caiuá, que foi paralisada por dois dias porque 

a máquina quebrou, mas retornou as atividades ontem e metade 

da represa está quase pronta e com certeza em breve estará 

funcionando como deve. Desejou uma boa semana a todos e 

espera que Deus esteja sempre presente em nossas vidas e em 

nossas atitudes.  

 

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 dias do mês de 

novembro do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 Rosangela Farias Sofa 

      1ª Secretária         

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 
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