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SECRETARIA 

 

ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/03/2018. 

 

Aos seis dias do mês de março 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: Marcio Andre Scarlassara e Simon Rogério Freitas 

Alves da Silva; estando ainda presentes os vereadores: Antônio 

Carlos Klein, Claudio Cezar Paulino da Silva, Ederson Dutra, 

Eurides Rodrigues, Fabiano Domingos dos Santos, Josias de 

Carvalho, Lourdes Elerbrock, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, 

Maria Cristina Tezolini Gradella e Rosângela Farias Sofa. O 

Senhor Presidente determinou ao primeiro Secretário para fazer 

a leitura do EXPEDIENTE. Foram apresentados os projetos: 

 

Projeto de Lei nº 03/2018 de autoria do Poder Legislativo 

Municipal; que em súmula: Institui o programa denominado 

Naviraí Saudável. O Senhor Presidente perguntou ao plenário se 

é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às 

comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres 

no tempo em que confere o regimento interno. 

 

Projeto de Lei nº 04/2018 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho e outros edis; que em súmula: Altera a denominação de 

rua constante na Planta Geral da Cidade de Naviraí -MS e dá 

outras providências (rua Bodoquena, situada no Bairro Cidade Jardim, 

para rua "Maria Nilza Beraldo Pereira"). 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. 

 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 2 de 35 

SECRETARIA 

 

Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2018 de autoria do 

Vereador Márcio André Scarlassara e outros Edis; que em 

súmula: Concede o Título de Cidadão Naviraiense ao cidadão que 

específica e dá outras providências (Karpov Gomes Silva - 

Procurador Regional do Estado de Mato Grosso do Sul). 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 02/2018 de autoria do 

Vereador Márcio André Scarlassara e outros Edis; que em 

súmula: Concede o Título de Cidadão Naviraiense ao cidadão que 

específica e dá outras providências (Senhor Gerson Proba 

Soares). 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. 

 

1° Secretário: Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de 

Informações, Indicações e Moções: 

 

Requerimento n° 026/2018 de autoria do Vereador Ederson 

Dutra e demais vereadores; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, e para o Senhor Emerson Santana Pena Vila, 

Gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, requerendo 

informações sobre o cumprimento do disposto nas Leis 

Municipais nº 1997/2016, nº 1998/2016 e Lei nº 1999/2016, que 

dispõem sobre a autorização para transformação em mão única 

das ruas que mencionam, e sobre a realização de Audiência 

Pública para efetivação das mesmas. Considerando que em muitas 
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ruas defronte a algumas escolas existe um fluxo com maior 

concentração de carros, vimos que tais medidas são necessárias 

para a segurança daqueles que ali transitam. Assim sendo, 

requeremos informações sobre: 1. Conforme o disposto nas 

referidas Leis, qual a data em que foi realizada a Audiência 

Pública, para efetivação de cada Lei? Caso não tenha sido 

realizada, qual a previsão para que a mesma ocorra; 2. O 

cronograma de execução das obras de transformação das 

mencionadas ruas em mão única; 3. Qual o procedimento que será 

adotado, para que os motoristas tomem conhecimento das 

mudanças no sentido das ruas; 4. Qual o prazo estipulado para a 

aplicação de multa aos condutores. O Senhor Presidente colocou 

em discussão, com a palavra o vereador Ederson que 

cumprimentou a todos e disse que fez essa solicitação para ter 

maiores informações, porque quando foram transformar em mão 

única em frente à escola Eurico Gaspar Dutra, primeiramente 

passou por essa casa de leis e dessa vez os vereadores desta 

casa não tiveram prerrogativa, toda autonomia veio das mãos do 

gerente de trânsito, ele que decidiu tudo, e não pode ser desse 

jeito, sem informação nenhuma, pegando a todos de surpresa, 

tem que ter um planejamento, a prefeitura tem que fazer uma 

campanha educativa, até fazer uma parceria com a guarda mirim 

para entregar panfletos informativos, é preciso ter bom senso. 

Um aparte do vereador Claudio que cumprimentou a todos e falou 

de uma lei de 2017 que é de sua autoria que estabelece um local 

para embarque e desembarque das crianças em frente às escolas 

e creches, mas que não está sendo cumprida e é preciso 

verificar. Um aparte do vereador Josias falando que a mudança 

de uma rua para mão única se faz necessário sinalização para 

orientar os motoristas para que não sejam multados, e na 

verdade deveria ser contratado um engenheiro de tráfego para 

solucionar de vez esses problemas de trânsito. O vereador 

Ederson disse que o Detran já tem esse engenheiro não é 
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necessário contratar; comentou também sobre ter dinheiro para 

fazer a licitação de trezentos mil para imprensa e quinhentos mil 

para coffe break, mas para atender um dos primeiros pedidos do 

vereador Klein para fazer as passarelas elevadas em frente às 

escolas e na praça central, que seria para salvar vidas não tem 

dinheiro. Um aparte do vereador Klein falando que já fez vários 

requerimentos relacionados ao trânsito de Naviraí, inclusive um 

deles pediu para oficiar ao diretor do Detran de Campo Grande 

para discutir sobre o trânsito da cidade, porque a preocupação 

que sempre teve é que quando transforma uma rua em mão única 

terá consequência no trânsito da cidade toda, então o trânsito é 

questão de engenharia e a prefeitura para evitar gastos deveria 

solicitar que o engenheiro de trânsito do Detran de Campo 

Grande viesse e fizesse alterações nas ruas da cidade de acordo 

com um estudo feito. E aproveitou para falar que é preciso 

agilizar a devolução do plano diretor para a prefeitura para que 

eles trabalhem de acordo com as normas que ele estabelece, 

porque esse plano prevê várias coisas em relação ao trânsito da 

cidade. O vereador Ederson informou que fizeram mão única 

apenas em frente aos colégios, só cem metros. Com a palavra o 

vereador Júnior do PT que cumprimentou a todos e disse que no 

ano passado receberam aqui uma turma de alunos da Escola 

Juracy Alves Cardoso, através de um projeto da escola para os 

alunos conhecer o legislativo, e fizeram algumas reivindicações, 

uma delas era relacionada à mão única em frente à escola, e ele 

fez uma indicação solicitando, que veio se concretizar agora, mas 

sem avisar, tanto que no dia que mudou ele entrou na contramão e 

estacionou, sendo avisado pelo dono da padaria, mas acredita que 

será proveitoso e irá aumentar a segurança das crianças; 

informou que as leis que falam de mão única foram aprovadas há 

dois ou três anos atrás e estava aguardando o executivo tomar 

providência em relação a isso, mas é preciso fazer um trabalho 

educativo, informativo, para que as pessoas tenham consciência 
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que foi transformado em mão única para ser um benefício e não 

um problema. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 029/2018 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Reinaldo Azambuja Silva, Governador do Estado de Mato Grosso 

do Sul, com providências para o Senhor Emerson Antônio 

Marques Pereira, Diretor-Presidente da Agência Estadual de 

Gestão e Empreendimentos do Estado de Mato Grosso do Sul 

(AGESUL), requerendo informações sobre a edificação da ponte 

de concreto no prolongamento da Avenida Weimar Torres, saída 

para o Porto Caiuá, que estava prevista para o ano de 2017. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra a 

vereadora falando que o ano passado acompanhou o prefeito à 

Iguatemi onde tinha uma equipe do governo que estavam 

preparando onde iriam construir pontes na região sul do MS, e a 

proposta era que ficaria pronta até outubro, mas até agora nada 

foi feito e sua maior preocupação é que a frente do córrego 

Cumandaí tem dois bairros. Um aparte do vereador Ederson 

informando que esteve em Iguatemi juntamente com a vereadora 

conversando com o Marcelo Miglioli, secretário de obras do 

estado que prometeu fazer três pontes em nosso município, 

sendo que ali poderia fazer o mesmo trabalho que foi feito na 

Cidade Jardim, porque gastaria milhões pra fazer uma ponte que 

não é barato, mas acredita que o governo Azambuja não irá fazer 

nenhuma ponte e o prefeito que tem que tomar uma atitude e 

resolver aquele problema. Um aparte do vereador Josias falando 

que já foram feitas muitas solicitações para arrumar aquele local, 

mas fazer uma ponte ali seria apenas para desviar dinheiro, 

porque fazendo uma base bem feita já resolveria todos os 

problemas. A vereadora Lourdes disse que já estava em 

procedimento o projeto, por isso está exigindo que seja feito, 
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mas se fica mais viável fazer conforme os vereadores falaram, 

que seja feito com urgência. Um aparte do vereador Claudio 

informando que aquele aterro não caiu por Deus na última chuva 

forte que deu, e concorda que o governo do estado não irá fazer 

ponte nenhuma não, porque o dinheiro da saúde até agora não 

veio. A vereadora disse que tem que fazer um requerimento 

exigindo que se faça, porque tem que ser feito alguma coisa e que 

seja bem feito. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 031/2018 de autoria da Vereadora Rosângela 

Farias Sofa; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

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

para o Senhor Adriano José Silvério, Gerente de Serviços 

Públicos, requerendo que se viabilizem estudos, para que caso não 

seja possível, neste momento, o rebaixamento do canteiro 

central da Avenida Fátima do Sul, em frente à Capela Mortuária 

Municipal, que se homologue e oficialize a construção de 

estacionamento por meios de outras ações, que resultem de 

forma eficaz na melhoria dos atendimentos à sociedade, evitando 

danos maiores aos munícipes. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra a vereadora que cumprimentou a todos e 

disse que mais uma vez faz esse pedido devido a reclamação de 

muitas pessoas falando do perigo em estacionar em frente a 

capela mortuária pelo grande tráfego de caminhões e que poderia 

fazer um estacionamento ao lado da referida capela que tem um 

terreno baldio. Um aparte do vereador Ederson falando que o 

problema da secretaria de obras e serviços urbanos de Naviraí, é 

que ninguém sabe qual é atribuição da gerente Ana Paula e do 

gerente Adriano, se tivesse feito o organograma teria as 

atribuições corretas, mas como não tem fica um jogando para o 

outro, e ninguém sabe que tem que fazer o rebaixamento de 
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canteiros, então o prefeito tem que tomar providências o mais 

rápido possível para que todos saibam a sua verdadeira função. A 

vereadora Rosangela informou que a vereadora Cris Gradella já 

havia feito essa solicitação e informaram que ficaria suspensa 

qualquer execução de rebaixamento central em nossa cidade, até 

que concluísse a revisão do plano diretor municipal, então salienta 

que é importante que a população não pode ficar abandonada, 

relegada, tendo seus interesses desrespeitados em função da 

morosidade e de uma briga de pastas ou da falta de atenção do 

poder público. Um aparte do vereador Klein falando que já tem 

quase um ano que o plano diretor está aqui na câmara parado, tem 

que vir para o plenário para ser discutido e votado, porque está aí 

a comprovação de que as coisas estão paradas porque o plano 

diretor não vai para a prefeitura, temos que ter 

responsabilidade. Um aparte do vereador Josias falando que tem 

uma lei que determina que o prefeito faça o rebaixamento dos 

canteiros centrais e quando a população pede é porque tem 

necessidade, então o que está faltando é agilidade e vontade 

para que façam esses rebaixamentos. Um aparte do vereador 

Marcio falando que é uma grande ideia em fazer o 

estacionamento ao lado da capela, porque é uma necessidade 

devido ao grande fluxo de caminhões que trafegam por ali, 

aproveitando para falar do descaso com a capela mortuária sem 

manutenção nenhuma, onde os bebedouros estão até sem 

torneiras. O vereador Klein falou que acabou de ter informação 

de que o plano diretor deu entrada na câmara no dia 04 de abril 

de 2017 e pergunta se as comissões terão outros interesses por 

estar segurando por tanto tempo esse plano diretor, porque a 

prefeitura depende do plano diretor pra tocar a cidade e se está 

tudo parado então a culpa também é dos vereadores, é preciso 

resolver essa questão. O vereador Ederson falou que o plano 

diretor veio sim em 2017 e veio tentando destruir a cidade, um 

plano totalmente errado, que não veio de encontro com a 
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população, então é demorado mesmo e em seu entendimento tem 

que ser reprovado. O vereador Claudio solicitou para acabar com 

a discussão por estar fugindo da matéria. O vereador Ederson 

disse que está tentando explicar o que Dr. Klein falou, porque 

eles estão debatendo sobre o plano diretor, informou que o 

pessoal da construção civil, construtores e engenheiros 

estiveram aqui, e o Concidade tentou colocar a população contra 

esta casa de leis, então acha que não deve aprovar esse plano. O 

senhor presidente solicitou que a vereadora concluísse sua fala e 

a vereadora disse que seu requerimento é que dê atenção ao 

estacionamento frente à capela mortuária, caso não consiga 

fazer, que peça ao proprietário do terreno baldio ao lado para 

ceder até a liberação desse plano diretor. Essa ação é para 

buscar uma medida resolutiva para que não ocorra nenhum tipo 

de acidente. O vereador Claudio disse que acredita que a 

prefeitura poderia entrar num entendimento com o proprietário 

do terreno ao lado, para ceder o espaço para ser usado por um 

tempo. Com a palavra o vereador Júnior do PT falando que cada 

vez que vai à capela mortuária vê as dificuldades que existem 

naquele local, uma delas sem dúvida é o estacionamento e essa 

ideia da vereadora é tão simples que com uma boa conversa e 

vontade política de fazer, talvez resolva momentaneamente o 

problema; e pediu permissão para falar do plano diretor que está 

sendo analisado há quase um ano de fato, só que a justificativa e 

o argumento de que a cidade está parada porque ainda não foi 

aprovado o plano diretor, não é válido, porque Naviraí tem um 

plano diretor vigente que foi aprovado no ano de 2006, que é a lei 

complementar nº 61/2006, o que foi feito agora é a contratação 

do governo do estado, a parceria com a prefeitura, participação 

do Concidade e outros órgãos para fazer a revisão e a 

atualização desse plano diretor, concorda que já passou da hora e 

é preciso deliberar a respeito, mas estão discutindo ainda aqui na 

câmara porque existem muitas dúvidas, então é preciso ter a 
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segurança de aprovar uma lei ou reprovar uma lei numa forma de 

fato que acredita que vá beneficiar a cidade, porque é 

importante partir do princípio que ninguém é dono da verdade, e 

não é porque veio uma lei da cabeça de alguém que é a melhor do 

mundo, quando chega para ser discutida é preciso ter essa 

flexibilidade e se houve uma demora por parte desta casa, não 

houve interesse por parte da administração em querer ver esse 

plano aprovado, porque foram pouquíssimas as intervenções, 

então salienta que Naviraí tem um plano diretor vigente, 

enquanto este que está tramitando na câmara não é aprovado, 

fica válido a lei complementar nº 61/2006. Com a palavra o 

vereador Simon que cumprimentou a todos e parabenizou a 

vereadora pelo requerimento e disse que não poderia deixar de 

se manifestar sobre o plano diretor até porque é presidente de 

comissão e disse ao vereador Klein que questionou se há 

interesse de alguém em travar o plano diretor, disse que jamais 

nessa casa alguma coisa foi travada por interesse e se fosse 

fazer isso seria em cima da má administração do prefeito, porque 

os vereadores sempre estiveram presentes todas as vezes que o 

prefeito precisou em alguma emergência, mas existem muitas 

dúvidas ainda e informou que somente agora a gerente de obras 

passou a procurar os vereadores para esclarecer algumas 

dúvidas. Em seguida o Senhor Presidente colocou em votação, que 

foi aprovado. 

 

Requerimento n° 032/2018 de autoria da Vereadora Rosângela 

Farias Sofa; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Adriano José Silvério, Gerente de Serviços Públicos, para o 

Senhor Astolfo Carlos Mendes, Gerente de Meio Ambiente, e 

para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de 

Obras, requerendo que sejam tomadas as providências cabíveis, 

quanto à implantação do serviço de coleta seletiva no Município 
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de Naviraí. No ano de 2017, encaminhei proposição postulando 

que fosse implantado em nosso município o serviço mencionado, 

salientando que é função da administração pública cuidar do 

cidadão, ter compromisso com o meio ambiente e ter atenção 

total com a saúde dos munícipes. O Senhor Presidente colocou 

em discussão, com a palavra a vereadora autora falando que esse 

requerimento é fruto de um trabalho constante, de uma 

insistência permanente que não vai desistir porque Naviraí 

merece mudar sua história, e como sempre escuta falar em 

sustentabilidade só iremos crescer quando enfrentar e se propor 

em fazer a diferença para poder mudar, basta ter vontade, e faz 

muito tempo que fala que é preciso ter a coleta seletiva porque 

precisamos dos recursos naturais para sobreviver, a coleta 

seletiva torna-se indispensável e a administração pública tem que 

tomar iniciativas no sentido de se esmerar em adotar condutas 

incentivando a sociedade no sentido que o lixo tenha um destino 

correto. Salientou que se encontra disponível uma emenda 

parlamentar do deputado federal Carlos Marun, solicitando a 

aquisição de um caminhão de coleta de lixo para executar esse 

serviço, dessa forma traria a administração a possibilidade de 

implementar um pequeno projeto piloto dentro dessa cidade, e 

com cada um em sua casa assumindo a responsabilidade para 

fazer a reciclagem para mudar a história do lixo da nossa cidade. 

O trabalho da assecomar iniciou em 2002, se o poder público 

municipal tivesse apoiado esse trabalho como deveria e os 

gestores tivessem consciência da responsabilidade ambiental 

seria diferente. Um aparte do vereador Josias parabenizando a 

vereadora e falando que esse tema e essa ação são muito 

importantes ser discutido, porque a mudança de hábitos sempre 

é um problema para todos. Lembra que na gestão do prefeito 

Lukenczuk que iniciou esse trabalho de conscientização no 

município, mas não vingou e até hoje existe essa dificuldade 

muito grande em conscientizar a população na coleta de lixo. A 
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vereadora Rosangela disse que quando montou o comitê de 

cidadania na cidade a população ajudou, separou, foi feito coleta 

e levado para a fábrica de tubos, mas o material foi ficando 

entulhado virando um verdadeiro ferro velho e não deu segmento, 

então em seu ponto de vista, o que faltou é gestão; depois saiu 

um projeto de coleta seletiva de dentro da universidade, foi 

apresentado ao prefeito que assinou e disse que ajudaria, mas 

ficaram na espera por três anos até que saiu um TAC e uma 

empresa pagou, onde conseguiram comprar uma prensa e 

carrinhos e a prefeitura pagava aluguel, então enquanto a 

prefeitura deu suporte estava dando certo, mas entrou o 

prefeito Zelmo de Brida e cortou o pagamento do aluguel e ficou 

devendo para a sociedade, por isso afirma que Naviraí perdeu 

esse trabalho por falta de gestão. Um aparte do vereador Marcio 

Scarlassara informando que o município ganhou um caminhão de 

lixo da Funasa através da deputada Tereza Cristina, mas estamos 

para perder por falta da documentação necessária para trazer 

esse caminhão, que poderia ser utilizado para a reciclagem. A 

vereadora Rosangela comentou que assim que teve a eleição o 

Senhor Sakae a procurou e falou que a associação iria cuidar do 

lixo de Naviraí, mas infelizmente ele se foi. Então procurou o 

prefeito e no primeiro momento deu um sinal de que teria a 

possibilidade de levar a associação para dentro do aterro; teve a 

primeira reunião com a associação na gerência da polícia 

ambiental, com a presença do Senhor Clodoaldo que cuida do 

aterro municipal; depois se reuniram com o Astolfo, depois mais 

duas reuniões na UEMS; como a associação já tem seis anos que 

está parada por falta de local para trabalhar levou toda 

documentação na receita federal e pagou as taxas com seu 

dinheiro para deixar tudo em ordem e foi conversar com o 

prefeito, que informou que no momento não daria para passar o 

aterro pra eles porque não tinham condições de administrar por 

não ter caminhão e nem trator, e mais uma vez a associação ficou 
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de lado. Mas como não é uma pessoa de desistir, no dia de ontem 

o Astolfo pediu para regularizar novamente a associação porque a 

prefeitura irá oportunizar com a coleta seletiva, mas está com 

vergonha, porque se mais uma vez ela chamar o povo e não 

conseguir fazer nada, o descrédito será pra ela, mas mesmo 

assim irá tentar começar, com um grupo para implementar um 

projeto piloto pequeno para dar os primeiros passos, começando 

em um bairro, depois outro, para tenta chegar no coração do 

prefeito e mostrar que tem condição e que precisam de alguém 

para aceitar esse desafio pra fazer a diferença no destino 

correto do lixo. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado. 

 

Requerimento n° 033/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Edvan Thiago Barros Barbosa, 

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

Gerente de Obras, o Senhor Eduardo Mendes Pinto, Gerente de 

Administração, requerendo que seja informado a esta Casa de 

Leis os motivos pelos quais os aparelhos da Academia ao Ar Livre 

que foi adquirida através de Emenda Parlamentar do Deputado 

Estadual Amarildo Cruz, ainda não foram instalados e estão há 

mais de um ano armazenados na área externa do Almoxarifado da 

Prefeitura sem qualquer cobertura e apresentando já pontos de 

deterioração por ferrugem, conforme fotos anexas. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador autor 

falando que na sessão passado tiveram algumas discussões 

relacionadas à saúde, falando a respeito de aparelho de ar 

condicionado de emendas parlamentares de 2016 que ainda não 

foram instalados, e foi falado também pelo vereador Ederson que 

tem academia parada no almoxarifado, e pensou na academia que 

conseguiu através de uma emenda parlamentar do deputado 
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Amarildo Cruz do partido dos trabalhadores, e esteve no local no 

mesmo dia da sessão e infelizmente constatou que a academia 

não foi instalada e está jogada no tempo desde 12 de dezembro 

de 2016 juntamente com materiais para descartes ao lado do 

almoxarifado central, onde tirou algumas fotos. Um aparte do 

vereador Marcio Scarlassara falando que ficou revoltado vendo 

as fotos, porque é muito difícil conseguir emendas com um 

deputado federal, tem que fazer acordo político para retribuir 

através de votos, montar projetos, fazer licitação, fazer a 

compra e agora vê tudo jogado, apodrecendo, é revoltante, isso é 

caso de denúncia, porque deveria ter trocado os aparelhos da 

academia ao ar livre da pista de skate, que está toda danificada, 

com isso vê que a administração está perdida mesmo, não 

conseguem fazer o mínimo e é preciso descobrir os responsáveis 

por tudo isso. Um aparte da vereadora Lourdes falando que 

acredita que o prefeito não saiba disso porque ele não sai do 

gabinete, e é revoltante, não só esse problema, mas também 

sobre a questão da coleta de lixo seletiva, então acredita que 

todos os vereadores devam assinar para fortalecer esses 

pedidos e ver se fazem alguma coisa. Um aparte do vereador 

Ederson falando do comentário da vereadora Lourdes de que o 

prefeito não sai do gabinete, então acha que deveria voltar a ser 

advogado, porque o prefeito tem que andar pela cidade; 

comentou ainda que fez a colocação na sessão passada sobre a 

academia porque sabe que essa emenda que veio da bancada do 

PT foi através de muita luta, e agora virou sucata, sendo que no 

bairro do varjão está precisando de uma academia, então é 

revoltante, porque nas praças que tem a academia está sempre 

cheio de pessoas, é um ponto de recreação das famílias; e 

pergunta se o responsável é o gerente de equipe, o gerente de 

núcleo, o gerente de área ou se é o gestor municipal. O vereador 

Júnior agradeceu e disse que em 2017 encaminhou a indicação 

132 que foi endereçada ao prefeito, à secretaria de saúde e 
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obras, cobrando justamente a instalação dessa academia e a 

resposta foi que não tinha o concreto e tão logo chegasse iria 

fazer, mas só o fato de não estar instalado um ano e três meses 

depois já é um problema, ainda mais exposto ao tempo, isso 

revolta, entristece porque vê se que é falta de vontade, porque 

essa academia foi anunciada e acredita que será colocada no 

parque Cumandaí, atrás do antigo bosque; disse que esteve com a 

gerente de obras onde ela apresentou uma ideia de um projeto 

que eles têm para fazer uma ciclovia ou uma pista no entorno 

desse parque e justamente era essa a sua ideia de instalar a 

academia para as pessoas frequentar e estimular o poder público 

a fazer novas obras de melhoramento naquele lugar. Então estão 

pensando lá na frente e deixando uma coisa tão simples parada, 

enferrujando, quiçá apodrecendo, então está fazendo esse 

requerimento para cobrar explicações com responsabilidade e 

pra poder tomar as providências cabíveis. Um aparte do vereador 

Josias falando que quando um aparelho está parado se deteriora 

muito mais rápido quando utilizado e se entristece quando se 

depara com um fato assim, é uma desvalorização porque cada 

vereador corre atrás do seu deputado solicitando e pedindo o 

melhor para o município, e todos sabem que os vereadores têm 

conquistado muitas emendas importantes, tudo para servir 

melhor a população. O vereador Júnior disse que 

independentemente da responsabilização que é necessária nesse 

caso, quer ver esse problema resolvido, porque ele não vai 

permitir o faz de conta, que é abraçar a causa sem qualquer 

planejamento e sem saber o que está fazendo porque não dá para 

permitir isso em serviço público, é preciso fazer de verdade e 

que estejam condizentes com os anseios da população. Em 

seguida o Senhor Presidente colocou em votação, que foi 

aprovado. 
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Indicação n° 015/2018 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, 

indicando a necessidade da construção de ciclovia e calçada para 

pedestres, no prolongamento da Avenida João Rigonato, que dá 

acesso ao Bairro Vila Nova. Com a palavra o vereador autor que 

cumprimentou a todos e disse que fez essa solicitação devido o 

grande movimento naquela via, colocando em perigo a vidas das 

pessoas e espera que essa gerente de obras comece a andar 

pelos bairros e resolva trabalhar, principalmente em prol dos 

mais carentes. Com a palavra o vereador Ederson falando que se 

fizessem pelo menos a calçada já resolveria bem o problema e 

comentou que é injusto falar que a gerente Ana Paula não está 

trabalhando, porque tem encontrado com ela diariamente pelos 

bairros da cidade, mas o problema é que a secretaria de obras 

não tem dinheiro e a gerente algumas vezes está apanhando 

injustamente, porque ela tem boa vontade e seus projetos são 

muito bons, se conseguisse implementar o município daria um 

salto, mas infelizmente o prefeito não dá autonomia e nem 

recursos para trabalhar. O senhor Presidente solicitou ao 

Secretário que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 016/2018 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

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

para o Senhor Adriano José Silvério, Gerente de Serviços 

Públicos, indicando que seja feita, urgentemente, a cobertura de 

um buraco gigantesco na Rua José Damásio de Souza, defronte 

ao nº 171, localizada no bairro Harry Amorim Costa. Com a 

palavra a vereadora autora falando que já fez essa solicitação 

outras vezes e até hoje não foi atendido e com as fortes chuvas 
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o buraco aumentou muito ao ponto da pessoa ter dificuldades 

para entrar em sua casa, então que resolvam essa situação tão 

necessária e urgente. O senhor Presidente solicitou ao 

Secretário que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 017/2018 de autoria dos Vereadores Fabiano 

Domingos dos Santos e Ederson Dutra; expediente endereçado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Adriano José Silvério, Gerente de 

Serviços Públicos, indicando um mutirão de limpeza no Distrito do 

Porto Caiuá, realizando manutenção na iluminação pública, coleta 

de entulhos, poda de árvores e patrolamento das ruas. Com a 

palavra o vereador autor que cumprimentou a todos e disse que 

recebe muitas cobranças dos moradores do Porto Caiuá, porque o 

ano passado o prefeito e alguns gerentes estiveram lá e fizeram 

muitas promessas, mas nada foi feito, agora com tantas chuvas a 

situação do local piorou, muitas árvores caídas, um matagal, sem 

iluminação, é preciso tomar providências urgentes. Um aparte do 

vereador Ederson falando que o prefeito não está dando conta 

nem da cidade, imagina se fará alguma coisa no Porto Caiuá, 

porque esse tipo de gente que vive muito no ar condicionado e não 

viveu o município de Naviraí, não tem noção o que é o sofrimento 

de quem mora no Porto Caiuá, e quando tiram férias não vão ao 

porto para pescar como a população de Naviraí faz, eles vão à 

praia; então pede aos gerentes Adriano e Ana Paula que peguem 

uma equipe e resolva os problemas, mas não esperem pela boa 

vontade do prefeito senão isso nunca irá acontecer. O vereador 

Fabiano disse que já que todos do Porto Caiuá também pagam 

seus impostos, espera que os gerentes Adriano e a Ana Paula 

realmente deem uma geral no Porto Caiuá. O senhor Presidente 

solicitou ao Secretário que faça o encaminhamento da mesma. 
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Indicação n° 018/2018 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho e Vereador Márcio André Scarlassara; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para a Senhora Fátima de Lourdes 

Ferreira Liutti, Gerente de Educação e Cultura, indicando que 

seja planejado um meio de locomoção (micro ônibus ou van), 

visando atender os alunos da guarda mirim, que moram em bairros 

distantes. Pela ordem o vereador Ederson disse que recebeu a 

informação de que o Senhor Ibanês Viero faleceu e que seja 

registrado em ata que está solicitando a essa casa de leis e ao 

prefeito municipal para decretar luto de três dias, em memória e 

reconhecimento por ele ser um dos fundadores do município. Com 

a palavra o vereador Josias, comentou sobre a indicação falando 

da necessidade do transporte para essas crianças, porque a 

maioria mora em bairros distantes e quando saem das escolas 

retornam às suas casas para depois ir para a guarda mirim e tem 

a questão de segurança devido esse trânsito caótico e a 

preocupação dos pais. Um aparte do vereador Marcio falando 

desse grande projeto que Naviraí abraçou juntamente com a 

câmara municipal, prefeitura, os deputados Onevan de Matos, 

Tereza Cristina, C. Vale, Polícia Militar, Bombeiros, grupo Chama, 

Nelcides da frutaria, Chicão do açougue, enfim muitas pessoas, e 

a guarda mirim hoje conta com noventa crianças carentes que 

estão tendo disciplina militar, reforço escolar, prática de 

esportes, bons modos e já trabalham por Naviraí, porque fazem a 

blitz educativa no trânsito, vão aos asilos, e o município cede a 

van quando tem eventos, mas se tiver algum ônibus para ser 

utilizado no transporte para essas crianças que saem do Harry 

Amorim, Paraíso, Vila Alta, iria facilitar e muito a vida dessas 

crianças. Um aparte do vereador Claudio parabenizando esse 

importantíssimo projeto que foi encabeçado pelo vereador 

Marcio, porque precisamos de coisas boas e projetos assim tem 

que ser lembrado, falado e mostrado para outras cidades, assim 
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também como outro grande projeto que pretende montar em 

Naviraí que será o equoterapia, estão buscando parceiros, então 

podemos mostrar a todos que Naviraí também tem coisas boas. O 

vereador Josias comentou que todos os vereadores são parceiros 

nesse projeto e parabenizou o vereador Marcio pelo trabalho 

ímpar que fez a frente da guarda mirim. Um aparte da vereadora 

Lourdes parabenizando os vereadores e a todos que trabalham na 

guarda mirim pelo trabalho importantíssimo, porque estão 

tirando as crianças das ruas propensas às drogas e outras coisas 

ruins e colocando no caminho do bem e se colocou a disposição no 

que precisar. Comentou que a equoterapia é projeto que é um 

sonho apaeano antigo e espera que realmente aconteça, 

solicitando a cooperação da população naviraiense que estão 

sempre dispostas a ajudar as instituições, porque o poder público 

pouco faz, então que todos continuem a ajudar a guarda mirim e a 

APAE. O vereador Josias comentou que os vereadores estão 

sempre ajudando, se empenhando como o Marcio na guarda mirim, 

a Rosangela na coleta do lixo. O Fi da Paiol com as crianças com 

deficiência, então os vereadores sempre fazem a parte que lhe 

cabe, é um papel importante dentro do social, então parabeniza 

todos os vereadores. Com a palavra a vereadora Rosangela 

parabenizando o trabalho do Marcio e do Sr. Aureo pelo 

belíssimo trabalho que está sendo feito dentro da guarda mirim e 

disse que quando tem determinação tudo aconteça,  

principalmente com a ajuda do povo de Naviraí que são muito 

parceiros, assim como aconteceu com ela que começou com um 

trabalho bem pequeno com apenas um pedreiro, onde foram 

aparecendo mais pedreiros, adesão do padre, de pessoas de outra 

igreja, ajuda da comunidade e conseguiram revitalizar uma 

igreja, falou que na juncal precisava de oito pontos de ônibus a 

mil reais cada um, onde essa sociedade se juntou e fez doação 

ajudando a realizar esse anseio das mães que levam seus filhos às 

quatro e meia da manhã para esperar o ônibus para irem à escola;   
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agora vem a primeira cavalgada da rota do turismo, então 

parabéns para quem tem coragem de fazer o diferencial e tem 

atitude, porque é o que está faltando na parte política. O 

vereador Josias disse que quando o governo federal e estadual 

falha, o governo municipal pouco pode fazer e é onde o vereador 

estende a mão à população para fazer o trabalho. O senhor 

Presidente solicitou ao Secretário que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

O vereador Marcio Scarlassara agradeceu ao site Ativa que está 

transmitindo a sessão ao vivo através do facebook com os jovens 

Julio e Rafael. 

 

Moção de Congratulação n° 002/2018 de autoria do Vereador 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior e outros edis; expediente 

endereçado ao Senhor Matheus Bornelli de Castro, Diretor Geral 

do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) - Campus 

Naviraí, com cópia para ao Senhor Renan Soares de Souza, 

Coordenador do Curso de Bacharel em Agronomia do IFMS 

((Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) - Campus Naviraí, 

apresentando nossas congratulações pela implantação e início das 

aulas do Curso de Bacharelado em Agronomia, cuja aula inaugural 

ocorreu no dia 05 de março de 2018. Aproveitamos ainda o 

ensejo para desejar sucesso a todos os envolvidos nesse projeto 

tão importante, para a consolidação de Naviraí como Pólo 

Regional Educacional. O Senhor Presidente colocou em discussão, 

com a palavra o vereador Júnior do PT falando que sempre faz a 

sua função de fiscalizar e cobrar e normalmente são problemas, 

mas também acontecem coisas boas, como ontem que esteve no 

Instituto Federal de MS juntamente com os vereadores Marcio, 

Rosangela, Fabiano e tendo a honra de representar essa casa de 

leis na mesa de solenidade para a aula inaugural do curso de 

agronomia, curso superior de bacharelado em agronomia no nosso 
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município, ensino superior gratuito e de qualidade. Hoje o 

Instituto Federal representa talvez uma das melhores 

instituições de ensino do nosso país. Fez essa moção de 

congratulação destinada à direção do Instituto Federal e à 

Coordenação do curso, mas justamente para poder enfatizar aqui 

nesta casa de leis a participação das parcerias e dizer que esse 

curso de agronomia só foi possível concretizar em Naviraí devido 

a articulação institucional e as parcerias, da câmara de 

vereadores, prefeitura municipal, Instituto Federal, Copasul, 

empresários, iniciativa privada, todos independentemente dos 

seus propósitos e das suas rotinas se uniram em torno desse 

ideal e em menos de um ano conseguiram ter aprovado e ter o 

início das aulas. Então, quando a classe política e a sociedade se 

unem em um propósito, como foi citado o caso da guarda mirim, 

não tem como não dar certo, porque o interesse é comum e fica 

evidenciado a partir das ações. Parabenizou o Instituto Federal 

que sonhou junto com todos nós esse sonho e hoje pode dizer que 

é realidade, e dentro em breve estaremos colhendo os frutos, 

porque são quarenta novos estudantes acadêmicos no curso de 

agronomia, sendo que vinte e cinco são de Naviraí. Solicita que os 

vereadores estejam juntos porque existem ainda algumas etapas 

para serem desenvolvidas. O Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado. 

 

Pela ordem o vereador Ederson Dutra falou que estava olhando o 

regimento interno desta casa e disse que em seu artigo 9º não 

pode usar a estrutura para velórios dos munícipes, e acha que 

esse artigo tem que ser revogado porque parece que tem um foro 

privilegiado após a morte, mas quando tem o caso de uma pessoa 

que foi importante para o município, que gerou emprego, que é 

notório o reconhecimento de todos, deveria ser liberado esse 

recinto. Então mesmo não estando no regimento interno, pede ao 

presidente que coloque em votação e abra uma exceção, porque 
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aqui é a casa do povo e se podem vir vivos, pode usar em um 

momento de dor para velar seus entes queridos, seja quem for do 

gari ao empresário. Então pede que a mesa diretora tome essa 

decisão ou coloque em plenário para tomar essa decisão. 

 

O Senhor Presidente informou que os vereadores irão se reunir 

após a sessão para decidir internamente a solicitação do 

vereador Ederson Dutra. 

 

Moção de Pesar n° 006/2018 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues e outros Edis; expediente endereçado aos familiares 

da senhora Eva de Jesus Martins, apresentando nossas sinceras 

condolências pelo seu falecimento, ocorrido no dia 03 de março 

de 2018. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Presidente Jaimir sequencialmente determinou ao primeiro 

secretário que fosse feito a leitura da ordem do dia. 

 

O Primeiro Secretário colocou em primeira e única discussão e 

votação com os pareceres do Projeto de Lei n° 1/2018 de 

autoria do executivo municipal; Sumula: Revoga a Lei n° 1.756 de 

14 de agosto de 2013, que "Autoriza a doação de área de terras, 

medindo 2.541,51m², localizada no Distrito Industrial, para a 

empresa Eldoplástico Indústria e Comércio de Plástico Ltda - 

ME". 

O projeto tem parecer favorável por parte da Comissão de 

Justiça, Legislação e Redação, cujo relator Antônio Carlos Klein, 

o Presidente Josias de Carvalho e o Membro Ederson Dutra, 

todos com votos favoráveis. 

O Senhor Presidente colocou em primeira e única discussão e 

votação nominalmente.  
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O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei n° 1/2018 de 

autoria do executivo municipal aprovado por doze votos 

favoráveis em primeira e única discussão e votação. 

 
O Primeiro Secretário colocou em primeira e única discussão e 

votação com os pareceres do Projeto de Lei n° 2/2018 de 

autoria do Vereador Márcio André Scarlassara, que em súmula: 

Institui o Programa "TODOS UNIDOS PELA SAÚDE". 

O projeto tem parecer favorável por parte da Comissão de 

Justiça, Legislação e Redação, cujo relator Antônio Carlos Klein, 

o Presidente Josias de Carvalho e o Membro Ederson Dutra, 

todos com votos favoráveis. 

A Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social cuja 

relatora Maria Cristina Tezolini Gradella, os membros Lourdes 

Elerbrock e Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, todos com votos 

favoráveis. 

A Comissão de Finanças e Orçamento cujo relator Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior, Presidente Simon Rogério Freitas Alves da 

Silva e o membro Ederson Dutra, todos com votos favoráveis. 

 

O Senhor Presidente colocou em primeira e única discussão, com 

a palavra o vereador Claudio pedindo que os autores façam um 

resumo do projeto em pauta para que a população fique ciente do 

que está sendo votado. 

Com a palavra o vereador Marcio falando que seu trabalho é 

extremamente voltado para a área da saúde e que tem se 

esforçado muito e o que vale é a boa vontade de poder atender o 

próximo, então esse projeto que está sendo votado aqui é um 

sonho que espera se tornar realidade que é fazer a reforma do 

hospital municipal que está se acabando, e não está falando de 

medicamentos e nem de cirurgias, mas do ambiente para ter 

acessibilidade, bonito e agradável. Espera conseguir nem que 

sejam dois quartos por mês, e disse que já tem vários voluntários 
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querendo ajudar. Um aparte do vereador Simon parabenizando 

pelo trabalho que o vereador Marcio vem fazendo pela saúde, e 

que esse projeto vem de encontro com o anseio da população, 

porque já passam tantas dificuldades com a falta de insumos, 

falta de cirurgias e ainda a tem a situação precária do hospital, 

então esse projeto é muito importante para o nosso município e 

tem seu total apoio. O vereador Marcio disse que acredita que 

cada vereador consegue um padrinho para a reforma de um 

quarto. Um aparte do vereador Ederson dizendo que comunga 

com o mesmo pensamento, porque tem pacientes da ala que estão 

esperando transferência para Dourados para fazerem cirurgias, 

não tem um ventilador na sala, e como disse se cada vereador 

conseguir um padrinho, ele informou que já tem seu padrinho, 

porque irá pedir para o Izauri ser e espera que todos consigam 

um padrinho a altura do seu. O vereador Marcio disse que 

acredita que o prefeito Izauri não irá negar ajuda, mas a 

exemplo da vereadora Rosangela que conseguiu que a população 

se reunisse e reformasse a igreja, espera que todos como 

cidadãos que somos possamos ajudar sem esperar pelo poder 

público para fazer a diferença e reformar a estrutura do 

hospital municipal. Com a palavra o vereador Júnior falando que 

não poderia deixar de se manifestar e parabenizou o vereador 

Marcio porque a iniciativa desse projeto vem de encontro aos 

anseios da população, porque todos estão vendo o poder público 

com extrema dificuldade de gestão, de fazer com que o serviço 

de saúde funcione adequadamente. Disse que ainda ontem viu 

como funciona quando a iniciativa privada se junta ao poder 

público para resolver os problemas, os processos são bem mais 

ágeis, com certeza uma reforma através de uma licitação iria 

ficar muito mais caro e com a iniciativa privada fica mais barato 

e mais rápido e consegue atingir o objetivo com menor custo e 

com menor tempo. Então parabeniza e disse que tem o seu apoio 

sem dúvida nenhuma, e para poder fazer com que de fato essa 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 24 de 35 

SECRETARIA 

 

não seja uma lei que não seja aplicada e que a prefeitura coloque 

essa lei embaixo do braço e assim como os vereadores procurem 

os padrinhos para poder conseguir esse apoio e melhorar a 

estrutura do sistema de saúde de Naviraí. O Senhor Presidente 

colocou em votação nominalmente. O Senhor Presidente declarou 

o Projeto de Lei n° 2/2018 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara aprovado em primeira e única discussão e 

votação por doze votos favoráveis. 

 

Por questão de ordem o vereador Simon Rogério Freitas Alves da 

Silva solicitou ao Presidente que reconsidere e coloque a 

disposição de todos os vereadores para votar a respeito do 

pedido do vereador Ederson Dutra, sobre a cedência do plenário 

para o velório do Senhor Ibanês. 

 

O Senhor Presidente concordou com o pedido da mesa diretora e 

colocou em votação a liberação desse plenário para velar o 

Senhor Ibanês Viero. O Senhor Presidente disse aos Senhores 

Vereadores favoráveis que permaneçam como se encontram e os 

contrários se levantem, que foi aprovado por unanimidade.  

 

Por questão de ordem o Vereador Antonio Carlos Klein falou 

sobre a colocação que foi feita através de um vídeo na cidade 

com mais de dez mil visualizações até ontem, onde tem cristãos 

sobre a publicidade que é feita pela prefeitura municipal, 

fazendo uma denúncia que a prefeitura estaria gastando em 

torno de três milhões setecentos e cinquenta mil reais em 

publicidade e entregaram pra ele a lei 321/2013 e ele foi atrás 

dos termos aditivos que estavam faltando, para levantar a 

situação para ver se realmente existe alguma coisa irregular 

nesta administração em relação a publicidade dos trabalhos da 

prefeitura municipal. O contrato que foi celebrado entre a 

empresa 2000 publicidade e a prefeitura, foi feito em 2013, é o 
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contrato 321/2013 através de uma licitação que feita pelo 

município com uma previsão de gastos em publicidade de 

seiscentos mil reais. Os contratos de publicidades tem que ser 

renovados por lei a cada seis meses, então são feitos termos 

aditivos onde se prorroga o prazo e também pode se prorrogar o 

valor. Nas gestões passadas foram feitos a cada seis meses a 

prorrogação dos contratos com aditivos de valores de vinte e 

cinco por cento sob o valor do contrato; quanto a gestão passada 

gastou mensalmente não tem o dado por escrito, mas a 

prefeitura informou que foram em alguns meses da ordem de até 

cem mil reais. Quando prefeito Izauri assumiu o mandato dele 

não foi aberto licitação para nova contratação de empresa de 

publicidade e utilizou a mesma licitação feita anteriormente que 

foi de seiscentos mil reais do valor previsto para o gasto durante 

o ano e os termos aditivos foram feitos, no decorrer da 

administração passada foram oito termos aditivos e chegou ao 

valor de três milhões e setecentos e cinquenta mil reais. O que 

quer esclarecer para a população que o valor global em que é 

colocado somando todos os termos aditivos não quer dizer que a 

prefeitura vai gastar esse valor, quando a atual administração 

assumiu ele pegou todas as planilhas de gastos durante o ano de 

2017, no mês de janeiro não foi gasto nada com publicidade, a 

partir de fevereiro teve gasto de dezessete mil setecentos e 

quarenta e quatro reais e vinte centavos, em março de vinte e um 

mil reais e assim foi um gasto que não chegou em nenhum mês em 

cinquenta mil reais. Esse gasto é feito através de lei federal, são 

autorizados e necessários, porque quando a prefeitura lança uma 

campanha de vacinação, é preciso divulgar essa campanha através 

das rádios, mídias sociais, jornais e todos cobram pelo serviço, 

então dentro desses gastos a prefeitura tem contrato de 

publicidade com o Diário MS, com a Folha de Naviraí, com o 

Diário do Interior e com o Jornal Liberal, diante dos gastos que 

foram feitos irá verificar na prefeitura ainda principalmente em 
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relação ao Jornal Liberal para ver se justifica o gasto que foi de 

dois mil e quinhentos reais ao mês; os sites que são utilizados 

pela prefeitura para publicação é o Portal Veja MS, Tanamídia 

Naviraí, Jornal Conesul, Jornal Correio do Sul e Festa do Dia, 

então se pegar as licitações com os termos aditivos o valor vai lá 

em cima, mas a prefeitura não gastou isso, gastou dentro dos 

limites e teve a oportunidade de conversar com o Edilson do 

Sulnews que faz mídia em Naviraí, e foi informado que 

normalmente a prefeitura teria que gastar de quarenta a 

sessenta mil reais ao mês para fazer a publicidade, então está 

dentro dos limites, e é importante ressaltar que durante o ano de 

2017 o prefeito Izauri não fez nenhum termo aditivo de aumento 

de valor, fez termo aditivo de prorrogação do contrato. É 

importante também esclarecer para a população, porque está 

veiculando um vídeo na internet e o Brasil inteiro vê e acha que 

em Naviraí está uma farra na publicidade e não está; então irá 

verificar o que foi gasto nas gestões anteriores e verificar se 

tem alguma coisa aqui que possa ser feita, mas não é o que se 

veiculou na internet, o que é um absurdo, porque a cidade fica 

mal falada, e esse é o esclarecimento para que não fique uma 

imagem muito ruim em cima disso, porque não é o que está 

acontecendo. 

 

TRIBUNA 

 

O Senhor Presidente convidou o Vereador Marcio André 

Scarlassara que cumprimentou a todos e falou em nome dos 

treze vereadores, apresentando sinceras condolências à família 

do Senhor Ibanês Viero, porque Naviraí perde uma grande 

pessoa que sempre teve um olhar carinhoso por Naviraí, 

principalmente com as instituições de caridade, foi um fundador 

da cidade, que por muito tempo comandou juntamente com o Sr. 

Euclides a Coopernavi. Falou também da sua alegria no Instituto 
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Federal em poder ver o curso de agronomia iniciado em Naviraí, 

era um sonho que se realizou, aproveitou para parabenizar a sua 

deputada federal Tereza Cristina pela luta que teve juntamente 

com o deputado Onevan de Matos, com os reitores em Brasília 

pra poder conseguir esse curso, parabenizou também ao Matheus 

reitor do Instituto, falando que não só Naviraí ganha, mas toda 

região, e que em breve terá o curso de arquitetura também, isso 

são sonhos que estão se realizando. Falou também da sua alegria 

em ver seu projeto Saúde para todos aprovado, quer ver o 

hospital municipal reformado, com qualidade de leito hospitalar, 

porque é inadmissível ficar como está, com paredes sujas, piso 

solto, janelas quebradas, pacientes sem ventilador, e a reforma 

será feita através da população, da sociedade, com empresários 

de Naviraí e estará a frente de tudo para que aconteça essa 

reforma o mais rápido possível para dar mais dignidade a todos. 

Agradeceu ao site da Rádio Ativa que está filmando, que sejam 

bem vindos a esta casa de leis e espera que venham sempre. 

Informou aos moradores do Porto Caiuá que logo estará fazendo 

uma ação naquela localidade, com exames, embelezamento, 

juntamente com seu amigo Miltinho. A respeito da saúde falou 

que estamos há quase um ano e três meses sem fazer cirurgias 

eletivas, mas que todos os vereadores estão lutando e 

empenhados, a comissão da saúde está apurando e logo fará 

apontamentos para mostrar ao prefeito onde está o erro e 

mostrará quem são os responsáveis pela situação que está a 

saúde hoje. Informou que hoje às dezenove horas e trinta 

minutos terá reunião com as famílias dos dependentes químicos 

no Caps, com psiquiatra, psicólogo, assistente social, 

enfermeiros, toda uma equipe para dar suporte e orientação aos 

drogados e dependentes químicos e convidou a todos que estejam 

precisando de ajuda. Para finalizar disse que está sempre a 

disposição a partir das sete horas da manhã nesta casa de leis, 

sempre com uma equipe pronta para atender a todos.  
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A vereadora Rosangela Farias Sofa cumprimentou a todos e disse 

que o mês de março é o mês da mulher e parabenizou a Joaninha, 

presidente do bairro Sol Nascente, pela iniciativa em estar 

fazendo um evento naquele bairro para comemorar o dia da 

mulher nos dias 9 e 10 com muitas atividades. E disse que pra 

falar da mulher é falar da mãe, da cuidadora, da acolhedora, 

falar daquela pessoa que luta para os outros e pelos outros. E 

disse para todas as mulheres de Naviraí que os vereadores desta 

casa se solidariza com todas atividades e campanhas voltadas 

para a conquista da mulher e todos sabem que quando começa o 

mês de março, vem as divulgações de violência e abuso contra a 

mulher, então a mulher tem que denunciar e aqui podem 

encontrar ajuda,  porque estão aqui para ajudar no que for 

preciso. Agradeceu imensamente a professora Fátima Liutti, 

gerente municipal de Educação e Cultura, por atendê-la em seu 

pedido na solicitação da divulgação da campanha lacre solidário, 

para arrecadar o máximo possível de lacre para trocar por 

cadeiras de rodas, onde a gerente solicitou a todos 

coordenadores pedagógicos da educação infantil e ensino 

fundamental da rede municipal de ensino para arrecadar os 

lacres junto a respectiva comunidade escolar com vistas a futura 

troca de cadeiras de rodas. Então como munícipe e legislativa que 

é e a Fátima como gestora farão o possível para angariar o maior 

número de cadeiras que puder conseguir, porque mesmo tendo um 

banco de cadeiras de rodas na SOS Informática e no Rotary, 

ainda várias pessoas da nossa cidade precisam de cadeiras de 

rodas, e assim estaremos ajudando cada vez. Quanto a mão única 

em frente às escolas, concorda, é necessário, aumenta a 

segurança, essa casa de leis vem pedindo a muito tempo, 

professores das escolas vieram pedir nesta casa e agora está 

sendo feito, mas está faltando mais divulgação para que os pais 

levem seus filhos em segurança, precisa ser mais divulgado antes 
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de ser multados, mas acredita que a população irá ajudar. Para 

finalizar falou do projeto da cavalgada que será nesse final de 

semana no Assentamento Juncal, é a primeira rota do 

agroturismo do Mato Grosso do Sul, esse assentamento que tem 

quinze anos, com guerreiros morando, com pessoas que lutam por 

suas terras e que tem o maior sonho de manter sua família unida 

dentro do assentamento, então é preciso implementar algo 

dentro do assentamento para que a família trabalhe unida e a 

terra seja valorizada pelos filhos que serão donos. Quando surgiu 

um portal do governo do estado falando que quem estivesse 

interessado, que fizesse um projeto e enviasse, e na época a 

Carol que era gerente de cultura disponibilizou o endereço e 

passou para ela Rosangela e para o Fi da Paiol que levou para a 

professora no Instituto Federal, que foi inscrito e aprovado pela 

Semagro, e agora vieram vários cursos como técnica de 

alimentos, de higienização, para que saibam como produzir com 

qualidade e dar um direcionamento para viabilizar a 

comercialização desses produtos, que esse é o maior desafio para 

esse assentamento. Então informou que para quem estiver 

interessado em comparecer e participar na rota do agroturismo, 

terá almoço sábado e domingo na Juncal, com inicio da cavalgada 

as nove horas da manhã, com julgamento das comitivas e várias 

premiações, concurso de berrante, baile com a Banda Ipezal, 

exposição de artesanato e praça de alimentação com as pessoas 

do assentamento. Agradeceu a empresa Gaia, Semagro, o 

Fundesporte que vai mandar os brinquedos para o evento, aos 

patrocinadores, a associação Antepe, ao assentamento, as 

pessoas da cidade, quem ajudou financeiramente com a compra 

dos pontos de ônibus que era um anseio muito grande da 

população da Juncal, agradeceu mais uma vez a todos por fazer 

esse sonho tornar realidade e desejou uma boa semana e feliz dia 

das mulheres. 
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O vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior fez uso da tribuna – 

cumprimentou o Excelentíssimo Senhor Presidente, 

excelentíssimos vereadores, excelentíssimas vereadoras, público 

presente, imprensa, ouvintes da rádio Cultura, expectadores da 

rádio Ativa e falou primeiramente dos trabalhos da CEI da 

saúde, que é uma Comissão Especial de Inquérito em que é o 

relator, e ela serve não só para apontar caminhos, na verdade o 

trabalho dela é encontrar onde está a causa dos problemas, 

porque a saúde o ano passado empenhou algo em torno de 

cinquenta e quatro milhões reais, liquidou quarenta e seis milhões 

e efetivamente pagou quarenta e quatro milhões de reais e não 

conseguimos ter os medicamentos na farmácia municipal, não 

conseguimos ter as cirurgias no hospital municipal, não 

conseguimos ter a implementação dos trabalhos e a valorização 

da atenção básica, não conseguimos ter os postos de saúde 

funcionando da forma como gostaríamos e que a população 

gostaria, então o trabalho da CEI visa isso, entender o porque de 

tanto recurso destinado pra saúde e tão pouco serviço prestado. 

Esse trabalho vem avançando toda semana, são feitas reuniões a 

respeito desta CEI, foram ouvidas várias pessoas, colhidos vários 

depoimentos, terão uma reunião com o conselho de saúde na 

próxima quinta-feira, já solicitou mais alguns documentos a 

partir dos depoimentos que ouviram, surgiu a necessidade de 

novas documentações, enfim não tem condições de dizer que 

terminar amanhã ou depois, porque é um trabalho extremamente 

amplo, é investigar a saúde como um todo, mas tem certeza 

absoluta que a conclusão desse trabalho vai apontar as eventuais 

falhas, responsabilidades e com certeza adotaram as medidas 

cabíveis no que compete ao parlamento desta casa. Falou 

novamente do organograma da prefeitura, porque não dá para 

admitir um organograma que prevê a mesma quantidade de cargos 

e os gastos maiores hoje, porque com os reajustes que foram 

dados para todos os servidores também entram os cargos 
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comissionados, então aquele mesmo organograma que foi 

duramente criticado em 2016, é o mesmo que está sendo 

utilizado hoje e na nossa cabeça fica uma interrogação, como que 

uma coisa que era tão ruim antes, hoje parece boa? Então pede 

ao prefeito, ao gerente de administração, ao executivo municipal 

que atente para esses detalhes, não tem mais o discurso de 

valorização profissional, de valorização de servidor enquanto não 

mexer no organograma, é discrepante o discurso da ação, não dá 

para admitir a utilização ainda hoje de um organograma que foi 

tão duramente criticado como sendo talvez o maior dos 

problemas da prefeitura na época e hoje é o que está sendo 

utilizado e para quem tiver curiosidade entre no site da 

prefeitura ou da câmara, a lei complementar nº 132 é o 

organograma atual, que é o mesmo que tinha na administração 

anterior que foi duramente criticado e pede a todos que estão 

ouvindo e assistindo que pesquisem e vejam por conta própria e 

tirem suas próprias conclusões. Para finalizar falou do dia 08 de 

março que comemora o dia internacional da mulher, onde temos 

uma caminhada na defesa dos direitos da mulher, no combate a 

violência contra a mulher e deixa a sua mensagem de fé, de 

esperança, de luta, de garra a essas guerreiras que dia após dia 

enfrentam todo tipo de preconceito ainda muito forte na nossa 

sociedade machista, conservadora que não consegue enxergar 

àquilo que é diferente de si. Então parabeniza toda luta das 

mulheres do nosso município, do estado, do país e está a 

disposição pra continuar lutando e brigando junto. E em nome da 

vereadora Rosangela fala da sua satisfação em ver no plenário 

desta casa de leis a presença de três mulheres, e isso poucos 

parlamentos tem o percentual de mulheres que temos nesta casa 

de leis e tem certeza que isso abrilhanta e qualifica ainda mais 

nossos trabalhos, dando orgulho em saber que estamos no 

caminho certo, a participação feminina nesse parlamento o 
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orgulha, enaltece os trabalhos e vem de encontro com o que 

defende. Parabenizou a todas as mulheres. 

 

O vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva cumprimentou o 

Senhor Presidente, nobres vereadores, vereadoras, aos prezados 

senhores e senhoras que os acompanham, que os ouvem através 

da Rádio Cultura e da Rádio Ativa, e disse que hoje usará a 

tribuna para falar exclusivamente a respeito do dia da mulher, 

uma data tão especial como essa não poderia deixar em branco e 

quer fazer um registro da importância das mulheres na 

sociedade. Aproveitar a oportunidade para falar em nome das 

três colegas vereadoras, Rosangela, Lourdes e Cris Gradella, que 

muito nos honra nesse parlamento com a postura equilibrada, 

séria e sensível às causas da população. Em nome delas e das 

mulheres mais próximas da sua vida que é sua mãe, a Sueli, sua 

sogra, Dona Cida, sua esposa, a Jane e as demais, como tias, 

primas e todas as mulheres que tem um importante papel e se faz 

presente em nossa sociedade. O dia da mulher teve origem em 

virtude a uma luta das mulheres da Rússia diante da segunda 

guerra mundial e nasceu o reconhecimento a partir da batalha 

delas, mas que até hoje não terminou. Por isso é imprescindível 

retratar aqui a batalha travada no dia a dia das mulheres 

brasileiras, das mulheres sul mato grossenses e em especial as 

naviraienses, todas lutam da melhor maneira no seu cotidiano por 

mais cidadania. Não devemos esquecer, de fazer diariamente o 

reconhecimento sobre a importância das nossas companheiras a 

cada dia que passa. De forma competente elas estão ocupando 

espaço mesmo diante de grandes dificuldades, isso tem feito 

desta luta uma batalha que fortalece as mulheres, com certeza, 

mais valentes e fortes do que muitos homens. Elas abrem 

caminhos na vida sem conflitos, sem afronta ao ser humano e 

preservando a família nessa luta, fazendo mudanças duradouras. 

Diante de tudo isso, deixa aqui sua mensagem de agradecimento 
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com esse papel grandioso que as mulheres desenvolvem. Parabéns 

a todas as mulheres, das mais famosas às anônimas, todas 

contribuindo para um país mais humano e verdadeiro. Para 

finalizar, em nome de sua assessora Ana Paula, parabenizou as 

mulheres que trabalham na câmara municipal e desejou um bom 

dia e boa semana a todos.  

 

O vereador Josias de Carvalho cumprimentou o pessoal da rádio 

Ativa, aos presentes e em especial ao Miltinho pelo trabalho 

social que vem fazendo dentro do nosso município, onde muitos 

criticam, mas não fazem nada, e isso o faz lembrar de quando 

Jesus estava pregando o Evangelho e os próprios discípulos 

chegaram e disseram a ele que tinha alguém falando em seu nome 

e que iria pará-lo, mas Jesus disse que quem não se junta a ele, 

espalha. Então o que vê de importante é a fé e são as obras, e 

elas não podem caminhar separadas, e esse trabalho beneficente 

que o Miltinho vem realizando em prol dos mais carentes, é de 

suma importância para o município, porque constantemente 

muitas pessoas não tem o que comer em casa. Então não adianta 

muitas pessoas ter uma religiosidade, ficar dentro da igreja e 

não ajudar em nada, ou ficar apenas criticando, como faz a 

imprensa marrom, que só sabe acusar e criticar. Então temos que 

crescer diante dessas críticas, porque aqui sempre há discussões 

sobre vários temas, mas sempre para trazer novas ideias e 

direcionar, porque todos nós sabemos da nossa responsabilidade. 

Como o organograma, que foi muito discutido aqui, mas que está 

sendo revisto para melhor atender as demandas do nosso 

município. Também sobre a CEI que está acontecendo na saúde, 

ajuda no crescimento e ajuda na gestão, porque está fazendo 

todo um levantamento da saúde e irá mostrar tudo o que não está 

dentro da lei. 
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O vereador Antonio Carlos Klein iniciou falando que tem um 

requerimento para adequação do horário das reuniões, se irá 

permanecer as terças de manhã ou se irá para as terças à noite; 

e falou sobre o projeto de lei nº 3 de sua autoria que foi dado 

entrada nessa casa hoje, e através dessa lei foi criado um 

programa Naviraí saudável, para que possa ser firmado parcerias 

entre a administração municipal e as empresas da nossa cidade 

que estejam interessadas em fazer a construção de praças, de 

pistas de caminhadas, pista de ciclistas, manutenção de 

canteiros, enfim espaços da cidade que sejam de uso comum 

através de convênio com a prefeitura e isso é muito utilizado em 

outras cidades, onde a iniciativa privada adota um desses locais 

citados e faz a manutenção desta área, podendo utilizar o espaço 

para fazer propaganda da empresa. E informou que a Copasul irá 

construir uma praça naquele espaço entre a Copasul e o 

Supermercado C. Vale, onde ficam vários caminhões parados, uma 

praça que será aprazível e apropriada para que a população possa 

utilizar. Naviraí é uma cidade carente de praças e as poucas que 

existem não têm manutenção, é preciso fazer investimento nesta 

área para que a população respire um ar melhor e sair dessa 

cultura que se implantou nos últimos anos em Naviraí de que tudo 

vai mal. Podemos melhorar o ambiente em que vivemos como em 

sua casa, procura sempre estar plantando alguma flor porque 

acha que embeleza, é preciso ter flores nos parques e praças, 

porque sempre dão encanto à nossa vida, então através desse 

convênio entre a prefeitura com as empresas interessadas, 

poderemos transformar Naviraí em uma cidade jardim. Essa lei 

tem esse objetivo, assim como todos seus projetos e indicações 

que vem fazendo, sempre no sentido para melhorar nossa cidade. 

E a exemplo do prefeito de Colatina no Espírito Santo, que planta 

árvore e flores, disse que foi eleito pelo povo para fazê-los 

felizes, então acredita que temos a mesma obrigação e função, 

porque foram eleitos pelo povo de Naviraí para fazer a população 
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feliz, e para fazer a população feliz é procurar gerar empregos, 

melhorar a segurança da cidade, melhorar as escolas, melhorar a 

saúde, melhores praças, pistas de caminhada, enfim tudo que 

melhore a qualidade de vida das pessoas e o que está procurando 

fazer e vai continuar seguindo neste caminho, procurando fazer a 

população feliz. 

 

O Senhor Presidente comunicou a todos, que a família enlutada 

do Senhor Ibanês Viero, agradeceu aos vereadores pela cedência 

do espaço, mas o velório será no espaço da AREC. 

 

Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus o Senhor 

Presidente encerrou a sessão, e para constar em ata, Marcio 

André Scarlassara, primeiro secretário, 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 seis dias do mês de 

março do ano de dois mil e dezoito. 

 

 Marcio André Scarlassara 

        1º Secretário 

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 

 


