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ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27/08/2019. 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e 

dezenove, 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 Símon 

Rogério Freitas Alves da Silva; Secretariado pelos Edis: 

Rosangela Farias Sofa e Josias de Carvalho; estando ainda 

presentes os vereadores: Antonio Carlos Klein, Claudio 

Cezar Paulino da Silva, Ederson Dutra, Eurides Rodrigues, 

Fabiano Domingos dos Santos, Jaimir José da Silva, Lourdes 

Elerbrock, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. O Senhor 

Presidente constatou a ausência dos vereadores Maria 

Cristina Tezolini Gradella e Márcio André Scarlassara. 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. O Senhor presidente 

agradeceu a presença do Baiano, Gustavo Nocera, De Assis, 

Seu João e colaboradores da casa; em seguida determinou a 

primeira secretária para fazer a leitura do expediente – 

informou que as atas da 23ª Sessão Ordinária e da 5ª Sessão 

Extraordinária de 2019, encontram-se a disposição na 

secretaria desta casa de leis. C.I. nº 15/2019 enviado pelo 

Senhor Júlio Marques da Silva, Diretor de Controladoria, 

encaminhando balancete desta Casa de Leis do mês de julho 

de 2019. O Senhor Presidente informou que o balancete 

encontra-se disponível na Secretaria desta Casa de Leis. 

OFÍCIO INTERNO Nº 005/2019 enviado pelo Excelentíssimo 

Senhor Vereador Jaimir José da Silva em justificativa à 

ausência na 24ª Sessão Ordinária do ano de 2019, devido 

problema de saúde. O Senhor Presidente informou que, 
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conforme parágrafo 2º do artigo 86 do Regimento Interno 

desta Casa de Leis, a ausência do Excelentíssimo Senhor 

Vereador Jaimir José da Silva nas referida sessão, 

encontra-se devidamente justificada. OFÍCIO INTERNO Nº 

006/2019 enviado pelo Excelentíssimo Senhor Vereador Jaimir 

José da Silva, em justificativa à ausência na 5ª Sessão 

Extraordinária do ano de 2019, por estar na capital do 

estado participando do Seminário “Poderes Executivo e 

Legislativo e Competência Privativa na Elaboração das 

Normas e demais Atos Normativos”. O Senhor Presidente 

informou que a ausência do Excelentíssimo Senhor Vereador 

Jaimir José da Silva na referida sessão, encontra-se 

devidamente justificada. OFÍCIO Nº 045/2019 enviado pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, em justificativa à ausência na 5ª Sessão 

Extraordinária do ano de 2019, por estar na capital do 

estado participando do Seminário “Poderes Executivo e 

Legislativo e Competência Privativa na Elaboração das 

Normas e demais Atos Normativos”. O Senhor Presidente 

informou que a ausência do Excelentíssimo Senhor Vereador 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior na referida sessão, 

encontra-se devidamente justificada. OFÍCIO Nº 12/2019 

enviado pela Excelentíssima Senhora Vereadora Maria 

Cristina Tezolini Gradella, em justificativa à ausência na 

5ª Sessão Extraordinária do ano de 2019, encaminhando 

atestado médico. O Senhor Presidente informou que, conforme 

parágrafo 2º do artigo 86 do Regimento Interno desta Casa 

de Leis, a ausência da Excelentíssima Senhora Vereadora 

Maria Cristina Tezolini Gradella na referida sessão, 

encontra-se devidamente justificada. 1ª Secretária fez a 

apresentação dos Projetos. Projeto de Lei nº 35/2019 de 

autoria do Poder Executivo Municipal; que em súmula: Dispõe 
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sobre a concessão de incentivo financeiro para a empresa 

RWM MONTADORA AUTOMOTIVA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, na 

forma de pagamento de aluguel, e dá outras providências. O 

Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões 

para que possam analisar e dar os devidos pareceres no 

tempo em que confere o regimento interno. Projeto de Lei nº 

38/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal; que em 

súmula: Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de 

Fomento, com base no Decreto Municipal nº 69/2017 e Lei 

Federal nº 13.019/2014, com a Seleta Sociedade Caritativa e 

Humanitária – S.S.C.H., e dá outras providências. (parcela 

única de R$5.000,00). O Senhor Presidente perguntou ao 

plenário se é matéria de deliberação, entendendo que sim, 

encaminhou às comissões para que possam analisar e dar os 

devidos pareceres no tempo em que confere o regimento 

interno. Projeto de Lei Complementar nº 4/2019 de autoria 

do Vereador Símon Rogério Freitas Alves da Silva; que em 

súmula: Autoriza o funcionamento de escritórios virtuais no 

Município de Naviraí, e dá outras providências. O Senhor 

Presidente perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões 

para que possam analisar e dar os devidos pareceres no 

tempo em que confere o regimento interno. Projeto de Lei nº 

14/2019 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino da 

Silva; que em súmula: Institui a Semana Municipal da 

Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista no 

Calendário Oficial do Município de Naviraí, 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. 
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Projeto de Lei nº 31/2019 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; que em súmula: Proíbe, no 

âmbito do Município de Naviraí, a venda, a comercialização, 

a queima e a soltura de fogos de artifícios com efeito 

sonoro, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de 

efeito sonoro. Normatiza a venda e a soltura de fogos de 

artifício sem efeito sonoro, e dá outras providências. O 

Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões 

para que possam analisar e dar os devidos pareceres no 

tempo em que confere o regimento interno. 1ª Secretária: 

Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de Informações, 

Indicações e Moções: Requerimento n° 93/2019 de autoria do 

Vereador Jaimir José da Silva; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Welligton de Mattos Santussi, 

Gerente de Saúde, requerendo informações acerca do 

cumprimento do disposto na, Lei nº 10.741, de 1º outubro de 

2003, que "Dispõe sobre o Estatuto do idoso e dá outras 

providências”, em seu art. 15, § 1º, inciso VI, que 

determina que "a prevenção e a manutenção da saúde do idoso 

serão efetivadas por meio de:...IV - atendimento 

domiciliar, incluindo a internação, para a população que 

dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, 

inclusive para idosos abrigados e acolhidos por 

instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos 

e eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios 

urbano e rural." O Senhor Presidente colocou em discussão, 

com a palavra o vereador autor, cumprimentou a todos 

ouvintes, aos presentes, disse que esse requerimento relata 

que todo cidadão necessita de amparo no seu envelhecimento; 

oferecer a essa classe oportunidade de um envelhecimento 
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saudável faz parte do conjunto de política pública 

estabelecida pela constituição federal; esse requerimento 

vai resolver o sofrimento e agonia de pessoas idosas que 

choram o abandono e a falta de atenção do poder público, 

está previsto na lei a garantia de atendimento domiciliar à 

pessoas idosas, com deficiências e com mobilidade reduzida, 

diabéticos e hipertensos; nesse atendimento o poder público 

determina a medir a pressão, a diabetes, fazer a entrega de 

medicamentos em domicílio, esse é o dever do município e 

como vereador fala em nome de quem sofre, de quem grita, 

mas sua voz não é ouvida. O Senhor Presidente colocou em 

votação, sendo aprovado. Requerimento n° 153/2019 de 

autoria do Vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva; 

expediente endereçado ao Dr. Thiago André Hering, Delegado-

Adjunto da Alfândega da Receita Federal do Brasil em Mundo 

Novo - MS, requerendo informações sobre a possibilidade da 

doação de artigos esportivos apreendidos, e que possam ser 

utilizados pela população naviraiense, para o lazer e para 

a prática desportiva. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, em seguida em votação, sendo aprovado. 

Requerimento n° 159/2019 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o 

Senhor José Mário Fernandes, Gerente do Núcleo de 

Vigilância em Saúde, requerendo os critérios e conduta de 

abordagem, adotados pelo Núcleo de Vigilância Sanitária, no 

ato da fiscalização e suspensão do uso do poço artesiano na 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra a 

vereadora autora, cumprimentou a todos e disse que é muito 

difícil chegar numa instituição e saber que a instituição 

foi visitada pela vigilância sanitária e que simplesmente 
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pediu que não usasse mais o poço artesiano porque a água 

faz mal; mas é preciso analisar as necessidades de cada 

comunidade, esse poço estava ajudando financeiramente a 

instituição, porque hoje está pagando três mil reais de 

água por mês; sabe da importância da fiscalização da 

vigilância sanitária sobre os produtos e serviços, mas 

recebeu reclamações da instituição a respeito do 

procedimento supracitado, então este requerimento tem por 

intuito apurar qual o procedimento, critérios e ações 

adotadas pelo responsável do setor, a fim de coibir ações 

que vêm prejudicando a instituição. O Senhor Presidente 

colocou em votação, sendo aprovado. Requerimento n° 

160/2019 de autoria da Vereadora Lourdes Elerbrock; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Welligton de Mattos Santussi, Gerente de Saúde, requerendo 

informações sobre o cumprimento dos fatos apurados pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, em 

razão de práticas de irregularidades, quanto ao 

funcionamento dos PSFs Padre Koreman, Ronan Marques, Vila 

Nova, Paraíso I, Paraíso II, São Pedro, Carlos Vidoto, Boa 

Vista, Sol Nascente, Centro de Especialidades Médicas, 

Centro de Saúde de Naviraí e o Centro Odontológico de 

Naviraí. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra a vereadora autora, disse que já tem três anos que 

ela e os vereadores Júnior e a Cris Gradella fizeram 

visitas nos postos, inclusive com os dados fornecidos pelo 

ministério público estadual onde eles pediam que fizessem 

alterações e reformassem muitas coisas que estavam fora de 

ordem dentro dos postos de saúde, mas até agora parece que 

nada foi feito, então solicita ao prefeito e ao gerente que 

respondam se já tomaram providências quanto a isso, porque 
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a nossa saúde está um caos em todos os sentidos. O Senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovado. Requerimento 

n° 161/2019 de autoria do Vereador Simon Rogério Freitas 

Alves da Silva e outros edis; nos termos regimentais, 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Welligton de Mattos Santussi, Gerente de Saúde, requerendo 

informações sobre a campanha de vacinação da gripe H1N1 

(Influenza A) do ano de 2019, com dados atualizados até o 

presente momento. Outrossim, solicitamos, ainda, 

informações sobre a possibilidade de que a próxima campanha 

de vacinação proporcione doses da vacina de combate à 

gripe, que possam atender a toda a população naviraiense. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador Simon, cumprimentou a todos e disse que esse 

requerimento é sobre um assunto importante que não poderia 

deixar de se manifestar, até porque todo ano é a mesma 

coisa, falta de planejamento, falta de informação, embora 

Naviraí seja capaz de fazer um planejamento e 

monitoramento, não está sendo feito e se preocupa porque de 

fato estão morrendo pessoas com essa gripe em Naviraí, e 

enquanto vereador acredita que os responsáveis não estão 

conseguindo conversar para planejar e organizar para 

comprar as vacinas para a população; tá certo que no 

decorrer dos anos estão conseguindo algumas conquistas, 

como a vacinação dos profissionais da educação que foi uma 

solicitação do vereador Júnior, então está aumentando a 

classe de prioridades, mas de fato queremos vacinas pra 

todos, porque o vírus está se proliferando e aumentando os 

tipos e estamos desprovidos de planejamento para poder 

sanar essa dificuldade; e essa cobrança é para ao menos uma 

vez antes de acabar esse mandato, que o executivo municipal 
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discuta a respeito desse tema tão importante que é a 

vacinação contra esse vírus que preocupa a todos. Solicitou 

a palavra a vereadora Rosangela, cumprimentou a todos e 

disse que todos os vereadores devem assinar para fortalecer 

esse requerimento, porque será um momento de união e de 

conscientização para o prefeito e para as pessoas que tem 

essa responsabilidade de fazer esse planejamento, porque 

não falta muito para conseguir atender cem por cento da 

cidade. O vereador Símon agradeceu a vereadora e disse que 

é muito importante a questão do planejamento, porque quando 

deixa para adquirir as vacinas na última hora, o Brasil 

todo estará comprando a vacina e daí não consegue comprar, 

então é preciso ter planejamento para conseguir com 

antecipação solicitar essas vacinas. Com a palavra o 

vereador Júnior, cumprimentou a todos e parabenizou a 

iniciativa do presidente, dizendo que comunga do mesmo 

pensamento porque entende que a imunização ainda é não só 

no caso da gripe, mas no caso da maioria das doenças para 

as quais já foi inventada uma vacina, ainda é um meio mais 

eficiente e mais barato de combater, e a gripe não é 

diferente; e como já foi falado não dá pra perder mais 

vidas para uma doença que já foi inventada a vacina, a 

lógica da reivindicação é toda essa, e pediu permissão para 

falar a respeito do seu pedido para a criação de um 

programa municipal de vacinação contra a gripe H1N1 e tem 

estudo muito a respeito da situação, porque aquilo que está 

estabelecido com exceção dos servidores administrativos da 

educação, todos os outros grupos prioritários são 

determinações do ministério da saúde e são grupos 

prioritários tecnicamente por conta da situação de 

vulnerabilidade que tem em relação ao contágio da doença, 

são pessoas que estão mais expostas e mais fragilizadas; e 
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dito isso quer que Naviraí atente pra essa situação e crie 

o seu programa municipal para complementar; nesse ano 

recebemos aproximadamente catorze mil doses para a 

vacinação dos grupos prioritários, crianças até seis anos 

de idade, idosos acima de sessenta anos, gestantes, doentes 

crônicos, profissionais da saúde, educação, enfim, devemos 

ampliar essa cobertura, se o ministério manda até seis 

anos, até quanto podemos chegar? E isso de fato é 

planejamento para não ter só um ano e depender da 

benevolência de quem quer que seja o prefeito da cidade, 

vai ter um programa e quando fala de programa é permanente, 

entra prefeito, sai prefeito, entra vereador, sai vereador 

e o programa vai estar lá atendendo a população. E diante 

dessa necessidade já tem conversado com a gerência de saúde 

a respeito, também apresentou a ideia desse programa ao 

deputado Vander, o mesmo abraçou de pronto e falou que dá 

pra fazer, inclusive com os cálculos de menos de meio 

milhão de reais, e fazendo a comparação com os cento e 

oitenta mil reais que foi contratada a consultoria de RH 

que falou na semana passada, que já está trabalhando, daria 

para comprar aproximadamente dez mil doses da vacina, então 

o que precisa é de planejamento e elencar prioridades; 

entende que imunizar a população é uma prioridade, mesmo 

não tendo dinheiro pra fazer tudo que é preciso fazer, mas 

é preciso criatividade e planejamento. O vereador Simon 

solicitou um aparte para comentar que por esses dias se 

reuniu com os agentes de endemias do município, que fizeram 

um alerta para um problema que o preocupou, existe um 

produto chamado malathion, que é importante que seja feito 

para o controle de algumas pragas, é um inseticida passado 

pelo governo federal, mas que está em falta, então como não 

tem, o executivo deveria estar correndo atrás para 
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solucionar esse problema, porque nesse momento estamos na 

seca, mas quando as chuvas começarem e não tiver esse 

veneno, a crise com o mosquito da dengue vai aumentar, vai 

virar um surto e aí não vamos conseguir controlar. O 

vereador Júnior disse que de fato o presidente está coberto 

de razão, porque hoje as duas doenças que mais afligem a 

população brasileira e no município de Naviraí não é 

diferente, é a dengue e a gripe, são as duas que tem levado 

vidas com muita frequência todos os anos e são duas doenças 

que, uma tem a vacina e a outra é combater o mosquito, são 

medidas que teoricamente são medidas simples; aí volta a 

falar do planejamento, faltou do governo federal, que é 

quem manda o malathion, mas o município não fez nada pra se 

precaver, por isso da importância dos programas municipais, 

porque quando fica totalmente dependente do governo federal 

ou do estado, se falta lá, arrebenta aqui, não lá, então 

essa é a sua preocupação, é preciso estar discutindo sobre 

os critérios e de que forma vai funcionar esse programa; 

também do compromisso que assumiu através do deputado 

Vander, para que no ano que vem já tenha a emenda 

parlamentar para especificamente poder implantar esse 

programa e adquirir as doses das vacinas no número que for 

estabelecido pela administração diante dos estudos, então 

precisa ser planejado para que de fato tenha efetividade. O 

Senhor Presidente perguntou ao plenário se é de interesse 

de todos os parlamentares assinarem o referido 

requerimento, diante da afirmação colocou em votação, sendo 

aprovado. Indicação n° 113/2019 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior e outros edis; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para a Senhora Caroline Touro 

Beluque Eger, Gerente de Educação e Cultura, indicando que 
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seja realizada parceria com o "Projeto Estante Mágica", que 

visa estimular nas crianças o gosto pela leitura, além de 

possibilitar a oportunidade dos estudantes da educação 

infantil e ensino fundamental a escreverem, ilustrarem e 

publicarem o próprio livro. Com a palavra o vereador 

Junior, disse que uma das primeiras cobranças que fez aqui 

nesse mandato que começou no ano de 2017, foi a respeito da 

desativação da biblioteca do centro da cidade, não 

entendendo tão só e exclusivamente a importância da 

biblioteca, mas a importância da leitura, a importância da 

política pública, isso inclusive no plano nacional e 

municipal de cultura e de educação que está prevista a 

importância do incentivo ao hábito da leitura das crianças, 

é através da leitura que conseguimos ampliar os nossos 

conhecimentos e se tem uma das pouquíssimas coisas que 

ninguém pode tirar da gente ao longo de nossas vidas, é 

conhecimento. Comentou que em viagem com a família em 

Bataguassu, teve contato com esse projeto estante mágica e 

foi pesquisar a respeito; o projeto estante mágica vai à 

escola, desenvolve um planejamento com os professores de 

estimular a leitura e de estímulo à produção do próprio 

livro, de descobrir pequenos autores; e o custo disso é 

quase zero porque o material didático está na plataforma 

disponibilizado gratuitamente; então é isso que está 

querendo, que a prefeitura através da gerência de educação 

e da superintendência de cultura faça esse contato e está à 

disposição para estar trabalhando junto, para trazer o 

projeto da estante mágica e implantar nas nossas escolas, 

fazer isso acontecer em Naviraí. A vereadora Lourdes 

solicitou um aparte, parabenizou o vereador e disse que 

gostaria de assinar junto, porque é um motivo para que a 

criança se interesse cada vez mais e aprenda com mais 
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dignidade. O vereador Júnior agradeceu e disse aos 

vereadores que se sintam convidados para assinar, porque 

aqui todos se manifestam buscando àquilo que é melhor para 

a nossa população e quando é para sugerir novas ideias, 

estão aqui pra isso, porque enxergam que projetos como esse 

podem contribuir com a qualidade de ensino do nosso 

município, então convida aos nobres pares e a quem está 

ouvindo, a pesquisar o projeto estante mágica, porque 

acredita que um projeto como esse, deva ser olhado com bons 

olhos para a melhoria da qualidade da Educação no nosso 

município. Solicitou a palavra a vereadora Rosangela, 

parabenizou o vereador pela indicação e disse que não são 

só as crianças, porque começou a escrever um livro e se 

sente muito orgulhosa de ter uma obra construída por ela 

mesma e já está pensando no segundo livro e por onde passa 

tem alguém que pede algumas dicas porque também quer 

escrever a sua história; então no quesito criança teremos 

uma nova geração de escritores com essa proposta muito 

feliz do vereador e é preciso fomentar essa criação de 

novos escritores. O Senhor Presidente perguntou aos 

vereadores se todos querem assinar e diante da afirmação, 

solicitou à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. Indicação n° 134/2019 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 que seja realizada a pavimentação nas Ruas Lídia, 

Marília e Dilma, localizadas no centro do município de 

Naviraí. O Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária que 

faça o encaminhamento da mesma. O Senhor Presidente 

agradeceu a presença do pastor Samuel, seu amigo Lanieli e 

do Paulo Henrique assessor do governo do estado. Indicação 
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n° 136/2019 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o ao senhor 

Gessé da Silva Andrade, Gerente de Serviços Públicos, 

indicando que se proceda a manutenção e a troca das 

lâmpadas dos postes de iluminação pública localizados nas 

proximidades do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul 

(IFMS), no Conjunto Habitacional Boa Vista. Com a palavra o 

vereador autor cumprimentou a todos e disse que fez essa 

solicitação porque foi procurado por algumas pessoas que 

frequentam o Instituto Federal que relataram que já houve 

roubos devido a escuridão, mas acha triste ter que pedir 

aqui, porque acredita que isso seria prerrogativa do 

secretario de obras de estar atento para fazer a reposição 

das lâmpadas, porque são serviços básicos e essenciais do 

município, mas se a população pede é obvio que faz essa 

indicação. Um aparte do vereador Júnior, disse que concorda 

com o que ele falou porque não vão deixar de reproduzir os 

pedidos que são feitos pela população, mas esse tipo de 

serviço nem precisaria ter sido feito, porque são da rotina 

do dia a dia e que deveriam ser realizados 

corriqueiramente, mas não são feitos, então tem que 

realizar os pedidos que vem da população por conta da 

ineficiência da máquina pública por não conseguir prestar 

os serviços essenciais. O vereador Josias agradeceu. O 

Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Moção de Congratulação n° 55/2019 

de autoria do Vereador Ederson Dutra e Símon Rogério 

Freitas Alves da Silva; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, ao 

Senhor Adriano José Silvério, Gerente de Esportes e Lazer e 

aos Senhores José Chagas dos Santos e Fábio Chagas da 
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Silva, do Grupo JChagas, extensivo a todos os atletas 

participantes, apresentando nossas sinceras e cordiais 

congratulações, pela realização da "23° Copa Chama de 

Futsal Base 2019", que está sendo realizada no Centro 

Poliesportivo de Naviraí Manoel Pulquério Garcia. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador 

Simon; disse que não poderia deixar de mencionar os vinte e 

três anos da existência dessa copa, liderada pelo primeiro 

suplente de senador Chagas e seu filho Fabio Chagas, 

proporcionando a oportunidade de aproximadamente 1.200 

crianças de estarem convivendo com outros integrantes da 

sociedade organizada e desta forma, não poderíamos deixar 

de enaltecer o Senhor José Chagas, que muito vem 

contribuindo para fomentar o esporte no município. O 

vereador Ederson Dutra solicitou um aparte, cumprimentou a 

todos e disse que sabe da afinidade do presidente Simon com 

o seu Chagas e com o Fabio Chagas, mas esteve nesse evento 

representando essa casa de leis, porque o grupo Chagas está 

sempre investindo no município de Naviraí e mesmo assim, 

ainda são criticados, onde muitas vezes o Fabio Chagas é 

chamado de reizinho, mas toda corte sempre tem o rei, o 

príncipe e o bobo, e certas pessoas fazem papel de bobo 

tentando criticar àqueles que trazem empregos e coisas boas 

para o município; então agradece o Fabio Chagas, o José 

Chagas, Alessandro Gazola, Adriano Silvério e toda equipe, 

doutor Leonardo Eli, juiz do trabalho que estava 

prestigiando e foi muito feliz em sua fala, a Elaine da 

Anhanguera que ajudou nesse evento. Evento esse que só traz 

coisas boas, como tirar as crianças das ruas e colocar no 

caminho do esporte. O presidente Simon agradeceu ao 

vereador por convida-lo a fazer parte dessa moção e disse 

que muitas pessoas ao invés de ajudar e contribuir de 
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alguma forma, só fazem críticas às pessoas que tentam 

promover o benefício da população; então deixa aqui o seu 

agradecimento ao Grupo JChagas e à Gerel que mesmo diante 

das dificuldades dessa gestão, essa gerência vem 

surpreendendo a todos com seu empenho e trabalho. O Senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovada. Moção de 

Congratulação n° 56/2019 de autoria do Vereador Símon 

Rogério Freitas Alves da Silva e outros edis; expediente 

endereçado à Senhora Daniele Aparecida Freitas Mota, 

Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

- APAE, à Senhora Elizangela Gehrke Silva, Diretora 

Pedagógica da APAE, à Senhora Kelly Regina Martins, 

Coordenadora Pedagógica da APAE, e, extensivo a todos que 

participaram direta e indiretamente da comemoração da 

Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e 

Múltipla, com o tema "Família e pessoa com deficiência, 

protagonistas na implementação das políticas públicas", 

apresentando enorme gratulação pela comemoração da Semana 

Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, 

que está sendo realizada pela APAE. Essa campanha é feita 

anualmente, no período de 21 a 28 de agosto, no município 

de Naviraí. Dia 21 de agosto, do corrente ano, deu-se 

início às comemorações, e, na abertura foi realizada uma 

caminhada, com a participação de professores, alunos e 

pais, pelo centro da cidade. A campanha referida tem em seu 

cronograma a realização das seguintes atividades: 

piquenique com os alunos, na Associação Recreativa 

Esportiva Copasul-AREC; recreação desenvolvida pelos 

professores do Centro de Educação Especial Naviraiense-

CEDEN; palestra sobre drogas para os alunos e familiares, 

ministrada por policiais militares do nosso município; café 

da manhã no Mercadão Municipal; uma tarde na sorveteria 
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Chiquinhos; e encerrará as comemorações previstas no 

cronograma com um dia de recreação, juntamente com a equipe 

de Gerência de Esporte e Lazer - GEREL. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra o vereador autor Símon, 

disse que gostaria que a secretaria desta casa colocasse o 

vereador Júnior como autor também nessa moção, porque é uma 

referência aqui nesse tema, coordenador da frente 

parlamentar dos direitos das pessoas com deficiência. O 

vereador Júnior solicitou a palavra, parabenizou e 

agradeceu o convite do presidente e disse da importância do 

trabalho da APAE e falou do olhar nostálgico da vereadora 

Lourdes de quem se recorda dos anos que esteve à frente da 

instituição e da dedicação com esta causa; disse ainda que 

não tem pretensão de se tornar um ícone ou um símbolo dessa 

luta, mas quer ser mais um soldado nessa luta pela 

inclusão, e aqui tem mais um, que é o vereador Fi da Paiol 

com a sua filha adorável que luta essa causa no dia a dia, 

são diversas situações aqui de dificuldade de mobilidade 

como o vereador Jaimir que passa por um momento dessa 

natureza, a vereadora Lourdes, então a pretensão que tem 

com a frente parlamentar é justamente trazer a tona o tema 

e mais do que isso, é conseguir aprofundar a discussão 

desse tema, não deixar só as datas alusivas à pessoa com 

deficiência, porque essa luta é diária, são nas pequenas 

coisas que sente a diferença, todos convivem com essa 

realidade no dia a dia e são situações como essa que nós 

enquanto sociedade acostumamos colocar dentro das gavetas 

ou colocar debaixo da mesa para que ninguém veja, para que 

as causas sejam só lutadas pelas famílias e a sociedade 

passa muitas vezes alheia a tudo isso. O que pretende com o 

trabalho da frente é justamente trazer à tona, trazer à 

luz, não é um tema fácil de lidar, é delicado, é um tema 
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que exige muita maturidade, dedicação e exige muito mais 

ter consciência plena da nossa responsabilidade enquanto 

sociedade civil e organizada; é nesse sentido que quer 

trabalhar, chamar à responsabilidade de cada um dos setores 

da sociedade; as famílias, as instituições, o poder 

público, todos são responsáveis, independentemente da 

posição que ocupamos na sociedade, todos precisam discutir 

e debater a questão da inclusão. Disse ainda que as pessoas 

de um modo geral, fala isso porque, não só as pessoas 

ocupantes de cargos públicos ou as pessoas comuns, mas 

também os parlamentares, deputados federais, estaduais, 

alguns não entendem a importância que é uma moção de 

congratulação, recentemente teve até a manifestação de um 

dos nossos deputados federal que achou um absurdo esse 

negócio de moção; mas a moção é um elogio público, é uma 

palavra de incentivo, é reconhecer publicamente e 

oficialmente que aquele trabalho que está sendo realizado 

merece atenção, merece um olhar atento ao que está sendo 

feito, não é para puxar saco de ninguém não; a moção de 

congratulação é aquele abraço amigo pra falar que a pessoa 

está no caminho certo, que continue assim, parabenizando 

pelo seu trabalho! É levar aos olhos da sociedade o que 

está acontecendo no nosso município, para que a sociedade 

tenha essa atenção e também para valorizar o trabalho, é 

pra isso que serve a moção de congratulação, é 

reconhecimento público e institucional de um trabalho que 

está sendo feito e muito bem feito. A vereadora Lourdes 

solicitou a palavra para dizer que quando o vereador Júnior 

falou que a viu com o olhar nostálgico, é que realmente 

sente uma saudade imensa da época em que ficou na APAE, 

foram dezesseis anos, tempos difíceis; hoje tem um pouco 

mais de liberdade econômica e de condições, apesar de que 
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sempre precisa de mais, porque se gasta muito, por isso 

reclamou da vigilância sanitária que mandou fechar o poço, 

devido essas dificuldades que a APAE tem em conseguir 

verbas para fazer o que realmente precisa; a APAE tem uma 

diretoria muito atuante e trabalhadora, na verdade está 

voltando aos tempos antigos, onde todos podem chegar e 

visitar que serão bem recebidos. Comentou também que o 

vereador Fi da Paiol faz parte de um grupo que está 

montando a equoterapia na APAE de Naviraí, e isso é muito 

importante para melhoria de vida dos alunos; então 

aproveita para parabenizar a todos professores, 

coordenadores, diretores e faxineiros da APAE e do CEDEN, 

pela força, pela coragem, pela garra e pelo amor que fazem 

esse trabalho. O vereador Claudio Cezar solicitou a 

palavra; disse que está acompanhando de perto o trabalho 

dessa entidade e parabeniza por essa moção; agradeceu a 

vereadora Lourdes por falar da equoterapia que é uma luta 

de quase quatro anos, mas que agora está conseguindo 

avançar nesse projeto em parceria com a APAE, que vai ceder 

parte do terreno para que seja montada a sede e solicita a 

ajuda de todos os vereadores para engajarem nessa luta, 

porque a equoterapia demanda muito tempo e muito dinheiro; 

disse também que já falou com o presidente para que na 

reforma da câmara seja incluído acessibilidade com 

banheiros adaptados e várias coisas que precisam para 

ajudar as pessoas com deficiências. Parabenizou pela moção, 

porque é preciso valorizar e lembrar sempre de quem faz, 

então tem que ter moção sim. O Senhor Presidente 

parabenizou e agradeceu a diretoria da APAE por fazer esse 

papel fundamental e coloca a câmara a disposição para o que 

precisarem. Em seguida colocou em votação, sendo aprovada. 

Moção de Congratulação n° 59/2019 de autoria do Vereador 
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Claudio Cezar Paulino da Silva e Vereador Símon Rogério 

Freitas Alves da Silva; expediente endereçado aos jovens 

Wingson Henrique da Silva, Fabio Braz e Cleberson Hortega 

Rocha, apresentando nossas cordiais congratulações, pela 

brilhante participação na 27ª edição do Barretos 

International Rodeo, que ocorreu entre os dias 22 e 25 de 

agosto de 2019, na cidade de Barretos, no Estado de São 

Paulo. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador Claudio Cezar, falando que é mais uma 

moção para falar de reconhecimento das pessoas, e Naviraí 

se sente orgulhosa em ter grandes competidores em rodeios e 

por ter pela primeira vez na história de Naviraí um 

finalista no rodeio internacional de Barretos, então 

parabeniza o Wingson Henrique da Silva, com apenas dezenove 

anos de idade, já ganhou vários prêmios esse ano e está 

sendo indicado como peão revelação de rodeio nacional de 

2019, para Naviraí é muito gratificante, porque serve de 

exemplo para muitos jovens; disse ainda que gostaria de 

pode ajudar mais esses competidores, não só de rodeios, mas 

de todo os tipos de esportes, é preciso criar um projeto 

para dar mais incentivo ao esporte para custear pelo menos 

parte das despesas desse pessoal que leva o nome de Naviraí 

para todo Brasil. Disse também que o Cleber Prata é o 

primeiro locutor de Naviraí que foi narrar o rodeio júnior, 

um menino muito simples, humilde, servidor público e sente 

muito orgulho em falar dele, porque o primeiro rodeio que 

ele teve a oportunidade de fazer, foi organizado por ele e 

pela vereadora Rosangela na Juncal, e agora foi narrar o 

rodeio júnior de Barretos. O rodeio de Barretos hoje é o 

segundo maior rodeio do mundo, só perde para Dallas nos 

Estados Unidos, então ter naviraienses representando 

Naviraí, realmente é motivo de orgulho para todos. O 
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vereador Klein solicitou um aparte para dizer que ele 

entrou com uma indicação para um projeto de lei para que a 

gerência de esportes se transformasse na fundação de 

esportes de Naviraí, porque já existe, mas está desativada, 

então é só questão do prefeito ativar para que essa 

fundação receba recursos das mais diversas espécies para 

que tenha condições de patrocinar diversas modalidades de 

esportes de Naviraí; hoje é uma necessidade bastante 

urgente de se fazer isso, porque a vereadora Lourdes disse 

que seu neto e uma sobrinha foram representar uma academia 

de crossfit de Naviraí em Campo Grande no campeonato e 

pegaram classificação em segundo lugar; tivemos também em 

Asunción no Paraguai neste domingo, o Jota que é bombeiro, 

a Ana Carolina Barros e outra moça, correram meia maratona; 

em Guairá no domingo na competição, tivemos pódio com a 

Marcinha, Davi, Inês, todos representando Naviraí sem 

qualquer recurso, apenas com ajuda de algumas pessoas; 

então realmente é preciso conversar com o prefeito para 

ativar a fundação de esportes com recursos para patrocinar 

e ajudar esses atletas de Naviraí; esse pessoal de 

competição de rodeio viajam com muita dificuldade e 

recentemente dois estavam pedindo ajuda porque queriam 

participar no estado do Mato Grosso, então é possível a 

fundação ser ativada e ter recursos próprios, independente 

da administração para poder patrocinar e ajudar esses 

atletas que levam o nome de Naviraí. O vereador Claudio 

agradeceu e disse que é preciso se empenhar para que 

reative essa fundação o mais rápido possível para ajudar 

esses atletas de Naviraí. O presidente Simon disse que 

parabeniza esses atletas que tem levado o nome de Naviraí 

em vários lugares, assim como o vereador Fi que também já 

foi um cowboy e já representou nosso município e o rodeio 
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de fato merece todo apoio sim. Falou ainda a respeito do 

fundo, onde eles tiveram que dar um passo atrás por ter 

alguns vícios, mas tem o projeto de lei 33 de sua autoria 

que irá entrar na próxima sessão, com a ementa que dispõe 

sobre a política de apoio ou de incentivo ao esporte amador 

no município de Naviraí e dá outras providências; ou seja, 

era realmente impossível conseguir implantar o fundo, sendo 

que o esporte é gerido por uma gerência e não por uma 

fundação, então esse projeto é importante porque existem 

vários pontos de incentivo ao esporte; então fica aqui o 

seu apoio. Em seguida colocou em votação, sendo aprovada. 

Moção de Congratulação n° 60/2019 de autoria do Vereador 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado à 

Professora de Educação Física Pâmela Barbosa Oliveira, 

apresentando essa moção de aplausos e congratulações, como 

forma de parabenizá-la pelo Projeto "Construindo um Futuro 

Saudável", que completou 1 ano no mês de agosto, em 

parceria com a Unidade de Saúde ESF Ronan Marques, sem 

quaisquer ônus, e que tem levado qualidade de vida aos 

usuários da unidade de saúde. O Senhor Presidente colocou 

em discussão, com a palavra o vereador autor falando que 

essa moção é no sentido de parabenizar mesmo a iniciativa; 

é uma parceria do posto de saúde Ronan Marques que atende o 

Jardim Progresso com a educadora de educação física Pamela 

Barbosa que está realizando esse trabalho de forma 

voluntária; tem um ano já desse projeto e é preciso levar 

ao conhecimento de todos e externar seu elogio público e 

reconhecimento pela iniciativa, porque essa é uma parceria 

que tem funcionado, porque uma voluntária tem dedicado 

parte do seu tempo para ajudar a melhorar a qualidade de 

vida do povo. E quer que parcerias como essa sejam 

replicadas por todo nosso município e contribuindo 



                       
 

AV. BATAGUASSU, 900 – CAIXA POSTAL 124 – FONE (067) 3409-1300 – NAVIRAÍ/MS 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

diretamente com toda nossa população. O Senhor presidente 

colocou em votação, sendo aprovada. Moção de Pesar n° 

26/2019 de autoria da Vereadora Rosangela Farias Sofa e 

outros Edis; expediente endereçado aos familiares do Senhor 

José Maria Ferreira Dias, apresentando as nossas sinceras 

condolências, pois é com grande emoção, que, unidos aos 

familiares e amigos, lembramos do senhor José Maria 

Ferreira Dias. O senhor José, agrônomo de profissão, foi 

casado com a saudosa senhora Ana Maria Carvalho Ferreira. 

Partiu no dia 20 de agosto do corrente ano, deixando 05 

(cinco) filhos, 13 (treze) netos e 7 (sete) bisnetos. Sua 

passagem na terra foi marcada por sua respeitosa conduta e 

dedicação à família. A sua partida entristece a todos que 

conviveram com o seu modelo de vida, enquanto cidadão de 

bem, deixando um vazio naqueles que lhe eram próximos. 

Rogamos para que Deus conforte a família, nesse momento de 

imensa dor, e que os ensinamentos do senhor José perpetuem-

se em todos aqueles que lhe eram caros. Dessa forma, esta 

Casa de Leis, por intermédio de seus vereadores e 

vereadoras, com muita sensibilidade e carinho, vem desejar 

que a paz, o consolo e a força da fé reinem nos corações 

enlutados. O Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária 

que faça o encaminhamento da mesma. O Senhor Presidente 

agradeceu a presença do seu amigo e ex-gerente de meio 

ambiente, o professor Chocolate. Tribuna. O Senhor 

Presidente convidou para fazer uso da tribuna, o Vereador 

Claudio Cezar Paulino da Silva – cumprimentou o Zé Rouco, 

Carlos, professor Chocolate a todos que se fazem presentes; 

comentou que foi uma sessão muito tranquila, buscando 

sempre a melhoria do bem estar da população; disse ainda 

que essa foi a semana do folclore nas escolas e participou 

de algumas falando da tradição sertaneja, onde as crianças 
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interagiram bastante, então só tem a agradecer as 

professoras, diretoras e coordenadoras das escolas e 

creches e a gerente de cultura, professora Carol; disse 

ainda que estão sendo plantadas flores nos canteiros para 

embelezar a cidade, mas algumas pessoas estão arrancando 

essas plantas, então pede a compreensão de todos para não 

fazer isso e para ajudar a cuidar desses canteiros para 

termos uma cidade mais alegre, mais acolhedora. Parabenizou 

mais uma vez os competidores que estiveram em Barretos 

representando muito bem Naviraí; aqui sempre foi um celeiro 

de competidores em touros e cavalos, mas como não é muito 

divulgado as pessoas não ficam sabendo, mas toda semana tem 

algum competidor representando Naviraí em todo Brasil e se 

destacando, como o Wingson Henrique, filho do Wilson da 

Silva que também é um tricampeão do cooper country de 

Naviraí, que fez história no rodeio brasileiro, mas pela 

primeira vez tivemos um competidor de Naviraí participando 

da final do rodeio de Barretos e já com vaga garantida para 

os Estados Unidos para o ano que vem, isso é um orgulho 

muito grande para Naviraí, porque todos sabem da 

dificuldade que é para chegar em Barretos. Falou também 

sobre seu projeto Espectro Autista que entrou hoje e 

acredita que será aprovado por esta casa de leis, está 

instituindo a semana do autismo em Naviraí para discutir, 

fazer palestras e divulgar o que é o autismo. Agradeceu a 

todos os ouvintes e mandou um abraço ao Zezinho da Fazenda 

Primavera que é um grande parceiro. O Senhor Presidente 

convidou para fazer uso da tribuna, a Vereadora Rosangela 

Farias Sofa - cumprimentou a todos que se fazem presentes, 

agradeceu a presença do professor Chocolate e a todos os 

ouvintes da Rádio Cultura; agradeceu as mulheres que a 

acompanham para cumprir efetivamente o calendário com o chá 
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social; ontem a reunião foi na residência da Ivalda no 

Jardim Paraíso, compareceram muitas mulheres que fizeram 

relatos e assumiram a responsabilidade junto a essa 

vereadora, porque quanto mais reuniões fizerem, mais vidas 

estarão salvando, porque estarão encorajando essas mulheres 

a fazerem denúncias. Agradeceu as mulheres do grupo mulher 

é vida, integrantes do grupo do mutirão da histerectomia 

que participaram na sexta-feira passada do chá aqui na 

câmara com relatos importantíssimos. Convidou todos os 

vereadores e o pessoal da Juncal para uma reunião muito 

importante hoje às dezesseis horas e trinta minutos na 

Escola da Juncal, onde a Universidade Federal de MS através 

do professor doutor Daniel, estará falando sobre a proposta 

de produção e comercialização de alimentos. Falou também 

sobre as flores que foram plantadas nos canteiros centrais 

para embelezar a cidade, mas infelizmente tem pessoas que 

estão arrancando essas flores e isso desestimula, é preciso 

se apossar da beleza oferecida e cuidar. Convidou o pessoal 

do Jardim Paraíso para um chá social amanhã a noite na 

Igreja Deus é a Verdade, desde já agradece ao Pastor 

Claudemir pela disponibilidade em abrir o espaço para falar 

do projeto da campanha agosto lilás. Comentou ainda que os 

vereadores estão se empenhando em buscar um IML para 

Naviraí, porque mais uma vez presenciaram o desespero das 

famílias, quando aconteceu o acidente na estrada em que 

faleceu o Ezequial, o corpo foi pra Dourados ficando vinte 

e cinco horas para retornar para a família fazer o velório, 

isso é muito sofrimento; então estarão empenhados em 

conseguir, vão conversar com algumas entidades que já se 

dispuseram a ajudar e procurar os deputados Onevan e 

Barbosinha para que consigam nos contemplar com uma central 

do IML em Naviraí o mais rápido possível. Agradeceu às 
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pessoas que vem até o seu gabinete trazer suas demandas 

para que possa trabalhar; agradeceu ainda ao seu Toninho 

pelo alerta que foi dado, porque realmente é preciso se 

preocupar com relação ao fogo, todos estão vendo o que está 

acontecendo em outros locais, então irá até a sua chácara 

para cuidar do problema. O Senhor Presidente convidou para 

fazer uso da tribuna, o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior - cumprimentou excelentíssimo senhor presidente, 

excelentíssimos vereadores, público que se faz presente, 

servidor André, professor Chocolate, companheiro Reginaldo 

Carteirinha; disse que hoje apresentou um projeto de lei 

que proíbe a comercialização, a queima e a soltura de fogos 

de artifícios de efeito sonoro, informou que seu gabinete 

se dedicou bastante fazendo estudos a respeito, já sabia de 

forma empírica e de ouvir relatos de muitas pessoas 

incomodadas ou com prejuízo com sua saúde por conta da 

queima de fogos de artifícios, mas ao aprofundar os 

estudos, recolheram dados científicos que os problemas e os 

danos à saúde humana e dos animais vai muito além do que 

imaginava, então estará postando nas redes sociais alguns 

desses estudos e informou que fará questão de colocar esse 

projeto em consulta pública e convida a toda população para 

dar a sua opinião, porque tem certeza que muitas pessoas 

farão relatos de situações que tem passado por conta da 

soltura e da queima de fogos de artifícios; sabe que 

existem algumas tradições em relação a isso e respeita, mas 

essas tradições da queima de fogos de artifícios com 

efeitos sonoros tem prejudicado a saúde de muitas pessoas, 

inclusive tem causado morte súbita nos idosos por conta do 

susto que leva, então quer discutir isso com a população e 

quer ouvir a manifestação de todos, porque a sua principal 

preocupação têm a ver com crianças, idosos, pessoas com 
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transtornos mentais, pessoas com deficiências auditivas, 

pessoas com o transtorno de espectro autista que atualmente 

está amplamente discutido, pessoas acamadas e também com 

animais silvestres e domésticos; a sociedade e nós enquanto 

legisladores precisamos cada vez mais buscar aquilo que de 

bom tem sido feito nos municípios do nosso país, as 

iniciativas boas que tem trazido em seu bojo a preocupação 

com a qualidade de vida da sociedade, não podemos mais 

ignorar as pessoas que precisam da nossa atenção, e a sua 

preocupação não pode ser externada só em palavras, mas sim 

em atitudes, é preciso fazer cada vez mais a diferença na 

vida dessas pessoas e de cada segmento da sociedade civil e 

organizada. Agradeceu a todos que acompanharam essa sessão 

e pediu a participação na sua consulta pública, que opinem, 

relatem e falem se é a favor ou contra, se pode adequar ou 

se tem que discutir melhor, quer ouvir a opinião para que 

de fato esse projeto atenda o anseio da população ou pelo 

menos de uma grande parte. Desejou uma boa semana. O Senhor 

Presidente convidou para fazer uso da tribuna, o Vereador 

Josias de Carvalho – cumprimentou aos presentes e ouvintes 

da rádio Cultura, agradeceu a presença da Divina Célia, 

escritora, do André, funcionário público dos correios, 

Carteirinha da imprensa, professor Chocolate. Disse que 

gostaria de falar do seu amigo Cleber Prata, locutor de 

rodeios que se destacou em Barretos e na colocação desses 

locutores ficou em terceiro lugar, isso pra Naviraí é muito 

bom; falou também do Wingson que teve um excelente 

resultado do seu trabalho levando o nome do nosso 

município, isso é louvável e muito satisfatório, ainda mais 

nesse mundo conturbado em que vivemos onde os maldizentes 

se proliferam, porque a família tem sido perseguida, assim 

como a fé de todos, com os princípios sendo quebrados por 
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pessoas que não querem o bem da família brasileira. A 

família é uma instituição criada por Deus, é a base da 

nossa sociedade, é de fato uma instituição divina. Deus 

quando fez o homem, também fez a mulher que é uma pessoa 

para auxiliar e ajudar no relacionamento da família, mas 

existe uma força contrária que se levanta constantemente 

contra essa instituição que Deus criou; sabemos que existem 

grupos que querem descontruir essa instituição, esse 

conceito família; a partir de 1990 no Brasil ficou mais 

forte essa perseguição contra a família e também contra a 

fé cristã; esses ataques, muitas vezes veem de políticos do 

alto escalão com base na desconstrução da 

heteronormatividade, ou seja, descontruir a família 

tradicional. Recentemente um deputado federal do PCdoB 

apresentou um projeto de lei denominado poliamor, que 

legaliza o incesto, que é uma abominação para os princípios 

da família e princípios divinos bíblicos. Isso é um 

absurdo! O povo cristão, católico e evangélico deve ficar 

atento com esses acontecimentos, pois existem partidos 

políticos que trabalham a favor dessa ideologia 

luciferiana, quer acabar com o conceito família, porque se 

acabar com esse conceito, acaba com a base da sociedade. Na 

Bíblia, em Mateus 24 fala sobre os fins do tempo e Jesus 

ainda diz nessas profecias que o pecado iria se 

multiplicar; e esses partidos que trabalham em prol de 

descontruir as famílias são secretários do mal, mas nós 

cristãos evangélicos e católicos temos que estar atentos às 

leis. Ele vereador Josias quando eleito, a ideologia de 

gênero estava forte aqui dentro do município, onde um grupo 

estava querendo inserir dentro do programa escolar, então 

entrou com uma lei proibindo qualquer referência de ensino 

de ideologia de gênero no âmbito do nosso município, porque 
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entende que isso não nasceu dos princípios divinos, mas sim 

de um grupo infeliz a serviço do mal; existem muitas forças 

ocultas que trabalham para que esse mal prolifere para que 

possam descontruir a nossa sociedade. Comentou sobre um 

juiz de direito que foi indagado por um repórter de uma 

rede de televisão sobre a questão de ideologia de gênero, 

onde ele falou para colocar um casal de hetero em uma ilha 

e em outra ilha colocar dez casais de homossexuais, sendo 

que quarenta anos os dez casais não existirão mais, mas 

onde tem a família haverá prosperidade e multiplicação, 

porque assim Deus fez. Comentou também sobre o 

descontentamento dos serviços básicos e essenciais da 

administração deste município, entende que deve ter uma 

ação mais efetiva do governo municipal, então fica aqui o 

seu apelo com todo respeito e apreço que tem com o nosso 

líder do executivo, mas entende que tem que apertar mais no 

tocante a esses trabalhos básicos, porque a população não 

está satisfeita, estão cobrando dos vereadores e falando 

que não fazem nada, mas não podem executar apenas 

fiscalizar e cobrar as ações dessa gestão; entende que o 

prefeito tem procurado buscar recursos em Brasília e Campo 

Grande, mas dessa gestão do governo estadual não vai 

acontecer nada, porque até hoje a prometida ponte no 

Cumandaí não foi feita, porque o governador Azambuja é um 

governador sabão, ele esqueceu totalmente de Naviraí. Nada 

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

Presidente encerrou a sessão e para constar em ata, 

Rosângela Farias Sofa, primeira secretária, lavrei presente 

ata que vai por mim e o Presidente assinado. SALA DE 

REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL, aos vinte e sete dias do mês de agosto do 

ano de dois mil e dezenove.  
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