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ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/09/2019. 

Aos três dias do mês de setembro 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, Márcio André 

Scarlassara. Foi constatada a ausência da vereadora Maria 

Cristina Tezolini Gradella. O Senhor Presidente declarou 

aberta a Sessão Ordinária e invocando a proteção de Deus, 

convidou a todos os presentes para a leitura de um texto 

bíblico; em seguida o Senhor presidente determinou a 

primeira secretária para fazer a leitura do expediente – 

informou que a ata da 24ª Sessão Ordinária encontra-se a 

disposição na secretaria desta casa de leis. Ofício n° 

316/2019 enviado pelo Exmo. Senhor José Izauri de Macedo, 

Prefeito Municipal, solicitando o uso da tribuna na 

presente sessão por 15 minutos para a senhora Ana Paula 

Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, explanar sobre o 

andamento das obras municipais. O Senhor Presidente 

informou que senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha fará 

uso da tribuna neste momento, conforme solicitação. Senhora 

Ana Paula Krambeck Silva Rocha - Bom dia a todos, bom dia 

nobres vereadores, é com imenso prazer que vem hoje falar a 

respeito das obras, que a gerência de obras tem executado, 

na verdade nós vamos dar início às imagens daquilo que é 
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obra executada e aquilo que está sendo realizado ao longo 

desse ano de 2019, porque senão 15 minutos realmente não 

seria suficiente para mostrar tudo aquilo que tem sido 

feito. Basicamente a prefeitura dispõe de três equipes que 

a gente chama de mão na massa, que é a equipe de pedreiros 

que hoje é coordenada pelo engenheiro Roberto Marques, a 

equipe da fábrica de tubos e infraestrutura urbana, que é 

coordenada pelo gerente Zé Antônio e a equipe de estradas 

rurais que é gerenciada pelo Ivan; então nós vamos começar 

a passar as imagens, a qualquer momento que vocês tenham 

alguma dúvida, nós podemos colocar, o que nós não trouxemos 

hoje são projetos e ações realizadas pela equipe interna da 

prefeitura. Em outro momento se vocês acharem necessário 

vai ser um prazer estar aqui novamente, mas vamos lá, nós 

temos aqui hoje várias execuções de parte de urbanismo, que 

na verdade é a grande demanda da população com relação a 

rebaixamento de canteiros, instalação de quebra-molas ao 

longo da cidade e outros, mas eu quero passar direto para 

as imagens, porque listas vocês já estão cansados de ver 

listas que a gente envia. Nas imagens vocês vêm os 

contornos que foram executados ao longo desse ano, nós 

temos inúmeros pedidos, temos o pessoal da Avenida Pantanal 

que nos liga, está no nosso cronograma; temos o pessoal do 

Kraus que faz um ano que está esperando já com material 

comprado em parceria; mas o que a gente conseguiu realizar, 

no mercado C. Vale que já estava só com a terra foi feito a 

coordenação no retorno próximo ao posto Stefanello, o 

rebaixamento em frente ao Mercado Crô Cra; em frente ao 

Mercado São José; o Abrigo está na época ainda sem pintura, 

o abrigo no bairro Beira Rio, a vereadora Rosângela 

inúmeras vezes disse que as crianças não têm abrigo para 

ficar, na verdade é um aproveitamento de uma estrutura 
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existente, com todas as preocupações que nós temos 

conseguimos executar esse abrigo no bairro Beira Rio, que é 

aquele bairro junto da Usina; algumas reformas e melhorias 

que estamos trabalhando, no entorno do Parque Exposições, 

para exposição de 2017 nós tivemos inúmeras questões 

estruturais e relacionadas à proteção a incêndio, inclusive 

ao longo desses dois anos já foi instalado o sistema de 

proteção de descargas atmosféricas no parque exposição e 

agora estamos trabalhando essas melhorias necessárias a 

acesso, fizemos uma parte do calçamento onde temos mais 

problemas, onde a população tinha que descer da calçada e 

andar na pista da via; temos a equipe da gerência de obras 

que é formada hoje por três pedreiros que estão na atuação 

desses rebaixamentos, na área de Urbanismo, mais quatro que 

estão trabalhando na seis salas da escola José Martins 

Flores; acontece quando nós falamos em duas equipes 

basicamente incompletas, é bastante moroso o processo de 

compra, instalação e pequenos materiais que deveriam ter 

sido planejados ou previstos, o que gerou na escola José 

Martins Flores o andamento bastante vagaroso, mas hoje 

estamos no respaldo da parte das paredes e estamos abrindo 

uma licitação para cobertura das seis salas, então nossa 

previsão para o próximo ano é que estas seis salas estarão 

em atividade auxiliando a escola José Martins Flores; 

também foi feito o calçamento na praça do Portal Residence, 

uma ação do vereador Bugão, foi feito a melhoria do 

calçamento e a instalação da energia para iluminação da 

praça, com o mínimo de investimento que a gente tem; também 

foram realizadas por esta equipe atuações específicas, 

principalmente na parte de cobertura das escolas, no início 

do mandato foram realizadas ações muito importantes com 

relação a estruturas, nós tínhamos problemas estruturais em 
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várias escolas do município, na prática o impacto para a 

população não é muito grande, nós que somos da parte da 

engenharia e da parte técnica, víamos a urgência disso, 

então nos no primeiro ano atuamos na parte estrutural 

dessas escolas, num segundo momento a parte de sanitários e 

cozinha e a pintura, a retomada da pintura, além da questão 

da melhoria das instalações elétricas, principalmente 

porque a maioria das escolas não tinham condições de 

receber os ar condicionados que haviam sido adquiridos, 

então nós tivemos que fazer todo um processo para habilitar 

essas escolas com a capacidade de energia e a instalação as 

novas ligações com relação a Energisa também, que também 

teve que ampliar a capacidade da rede para atendê-las; a 

questão da fábrica de tubos, a prefeitura tem um TAC com o 

Ministério do Trabalho, a fábrica de tubos é uma das mais 

antigas do município, com instalações bastante deteriorada 

e foi refeito na fábrica de tubos toda a parte de 

instalação elétrica, a parte de correção de uma ou outra 

estrutura, a desinstalação de equipamentos que eram 

inadequados e estamos nos finalmentes com relação ao 

comprimento deste TAC; há também a construção das 

residências no Jardim Paraíso, são quatro residências que 

aquela erosão da Avenida Ipuitã acabou carregando na época 

fatídica daquelas chuvas, então houve uma parceria junto 

com Agehab do Estado que entrou com o valor relativo ao 

material e os pedreiros da prefeitura construíram; está 

colocando a relação desse ano e dessas quatro casas ao 

longo desse ano encerramos duas, então a última casa 

provavelmente já vai ser entregue na próxima semana; também 

temos quatro pedidos de acesso a ruas e bairros na Avenida 

Amélia Fukuda, então nós fizemos os projetos e foi definido 

que o principal que deveria ser executado, considerando o 
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volume de veículos, é o acesso ao bairro Portal Residence, 

estamos finalizando, o pessoal já viu que já foi aberto, 

foi concretado e agora a gente tem que retomar e reinstalar 

a parte de paisagismo; aqui na praça de skate, no projeto 

original havia uma falha com relação a instalação dos 

podotáteis, então assim que foi finalizada a entrega da 

obra, a prefeitura executou a instalação desses podotáteis; 

também dentro da lista de quebra-molas que nós temos hoje 

na gerência de obras, o primeiro que nós colocamos e faz 

parte de um pacote de projetos junto aquele acesso da 

Avenida Mato Grosso, incluindo vereadora Lourdes, aquele 

pedido da rotatória na frente da APAE, então foi instalado 

o quebra-molas na frente do Lar dos Idosos, que já 

beneficia tanto Lar dos Idosos como também o pedido da 

polícia federal, e temos a rotatória que vai propiciar os 

ônibus de estudantes e os acessos tanto da APAE e o Lar dos 

Idosos uma segurança maior, ainda não conseguimos entrar na 

rotatória na execução, mas o que a gente conseguiu realizar 

realmente é a sinalização e a parte do quebra-molas; na 

parte das academias de saúde dos postos de saúde, nós 

começamos um trabalho de cercamento dessas academias, temos 

situações que nós readequamos academia, vou chamar de 

readequação porque o pessoal entrou e quebrou janelas, 

roubaram vaso sanitário, roubaram torneiras e destruiu 

grande parte do pouco que essas academias tinham, e por 

quatro vezes a gerência de obras refez, só que é difícil 

você manter vândalos fora dessas academias, considerando 

que elas não tenham cercamento, então ao longo desse ano 

junto com o gerente Wellington, nós resolvemos cercar essas 

academias e instalar sistemas de monitoramento, está sendo 

realizado, duas já foram cercadas e para finalizar alguns 

outros problemas como a reposição pela quinta vez de 



                       
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

vidros, vasos sanitários e instalações hidráulicas e 

elétricas; também um pedido aqui dos vereadores, que ao 

longo de 2017/2018 nós fizemos dois projetos para rampa do 

Amambaí para que pudesse pedir emendas, tanto na esfera 

estadual quanto na federal, como não saiu a gente não teve 

acesso essas emendas ainda, então foi realizado pela equipe 

de pedreiros da gerência de obras, está quase pronta, além 

da limpeza do bairro, considerando o evento do dia 8 do 

nosso campeonato de pesca; o núcleo de infraestrutura 

urbana e pavimentação asfáltica, basicamente trabalhamos 

muito mais na confecção de tubos, porque quando a gente 

fabrica dentro da prefeitura o nosso custo e bem menor; 

fizemos a instalação de drenagem em vários locais, porque 

nós conseguimos as emendas para a pavimentação asfáltica e 

muitas vezes essas emendas para que a gente pudesse ampliar 

a área pavimentada, vale a pena que a prefeitura execute a 

drenagem, na drenagem do bairro Ipiranga hoje já 100% 

finalizada, onde futuramente também vai ser trabalhado 

junto com uma parte da drenagem que passa hoje na Avenida 

Mato Grosso; o pessoal que a gente chama de infraestrutura 

urbana, também atua junto à equipe de infraestrutura rural 

de estradas, em vários momentos aonde pontes de madeira 

puderam ser substituídas por tubulões foram feitas, em 

outros momentos áreas de varjões em que eu precisava manter 

a ligação da água de um lado do outro da estrada, também 

foram feitas, então esse ano a gente trabalhou na Estrada 

da fazenda Pontal, na Estrada da Redondo, da Jequitibá, da 

Pindó e alguns bueiros na estrada, até na Pindó quando teve 

o evento de esporte lá com relação ao lar da criança, o 

pessoal veio nos perguntar por que a gente colocou quebra-

molas na estrada da Pindó que estamos levantando, na 

verdade esses quebra-molas, é a tubulação que é necessária 
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para ter a ligação entre um lado e outro da estrada; na 

imagem é a fábrica de tubos em funcionamento e o número de 

tubos que nós conseguimos produzir, nós temos que 

considerar que basicamente essa equipe de infraestrutura 

urbana, é formada por sete homens, além da produção desses 

tubos, nós ainda instalamos toda a drenagem que nós estamos 

apresentando, aí atendemos na zona rural e também 

trabalhamos no tapa buraco, e a limpeza e manutenção dessa 

drenagem e boca de lobo e fabricação de tampas de boca de 

lobo, tudo isso; nós fizemos um cronograma em que a gente 

trabalha da seguinte maneira, dia de chuva fabrica-se 

tubos, porque é a hora que eu não consigo estar com essa 

equipe a céu aberto, e em alguns momentos quando não choveu 

como foi o que a gente teve ao longo desses últimos meses, 

nós fazíamos um horário extra para poder produzir esses 

tubos, para cumprir os cronogramas; a drenagem no Jardim 

Eldorado, no caso a Pérsio Antunes que é um problema 

crônico que nós temos, existe um projeto que tem sido 

consecutivamente pedido junto à Defesa Civil, o senador 

Nelsinho Trad tem nos auxiliado em Brasília com relação a 

esses pedidos, e mesmo assim, como é uma obra de seis 

milhões de reais, a gente não consegue essa verba 

imediatamente, então a gerência de obras dessa última chuva 

que aconteceu, levou uma parte da drenagem existente que 

hoje é insuficiente para o volume de água que entra ali na 

Pérsio Antunes, mas a gerência de obras têm um projeto de 

uma rede paralela que vai ser executado provavelmente no 

mês que vem se tudo correr conforme o planejado, para 

minimizar os efeitos destrutivos, então a sensação que se 

tem é que nada tem sido feito lá na Pérsio, mas além da 

recuperação do asfalto, da recuperação das áreas de erosão 

que acabaram acontecendo ali, já foi refeita essa parte de 
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tubulação que desabou novamente; tem a drenagem da área da 

Fazenda Maringá, o pessoal que sente bastante isso é o 

pessoal da Zona Rural, onde a gente tem que dar prioridade 

aos nossos ônibus escolares, nós temos várias famílias que 

nos ligam e nos avisam qualquer emergência lá, e nós temos 

tentado atender também na maior rapidez possível; tem a 

operação tapa-buracos, ao longo desses dois anos 

basicamente, nós trabalhamos com tapa buracos e tivemos uma 

situação bastante positiva que foi a recuperação da 

passagem do contorno sul que liga MS-141 a NV25 e tiramos 

toda aquela aquele movimento de carretas que passavam ali 

na Avenida Simas e entravam na Rua Bandeirantes e não havia 

tapa-buraco que aguentasse, porque o asfalto e a base não é 

preparado para o peso e o volume desses caminhões que 

passavam ali, então agora é uma operação constante e nós 

temos em nossa previsão o início do recapeamento das áreas 

já planejadas para o município; também a reestruturação e 

readequação das bocas de lobo, quando a gente acabou a base 

ali do Jardim Odércio que foi feita e refeita inúmeras 

vezes, finalmente conseguimos liberar a pavimentação 

asfáltica, então a nossa equipe de infraestrutura urbana 

teve que levantar em torno de 80 bueiros e readequar as 

bocas e as grelhas que em algum momento estavam danificadas 

ou desaparecidas; aquela passagem que a gente citou do 

Contorno Sul que está na nossa previsão do plano diretor, 

era uma ponte de madeira que quando a gestão iniciou já 

havia rodado, nós temos uma parceria com o estado para 

execução de uma ponte, esse projeto já foi licitado, já 

está realizado, eu pessoalmente acompanhei lá na Seinfra e 

hoje a gente tem essa passagem que foi uma parceria com a 

Usina Rio Amambai; sobre o trabalho da nossa equipe das 

estradas rurais, então nós temos hoje um acordo com os 
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proprietários ao longo da NV 19/20, que é conhecida como 

Estrada da Pindó, já temos aí em torno de 60 dias iniciado 

o trabalho, temos um trecho de 10 km já levantado e 

adequado em sua largura, e nas fotos vocês podem acompanhar 

o estado de alguns pontos de atoleiro, então quem teve 

oportunidade de participar lá do evento do Lar da Criança, 

viu que a estrada no trecho que tá mexido, ficou bem 

bacana, tanto que o cliente chamou de quebra-molas lá; 

também alguns pontos importantes, a recuperação de 

cascalhamento, no caso a NV 27 junto do trecho da Fazenda 

Conquista, esses não são levantamento da estrada por 

inteiro, nós temos quase 900 km de estradas rurais que são 

municipais, são pontos críticos, onde a gente conseguiu 

levantar e cascalhar e trabalhar drenagem foi feito; o 

patrolamento da NV18 junto à Estrada da Fazenda Matrinchã, 

também a manutenção dos acessos e das estradas internas da 

Juncal, sendo que o cascalhamento da estrada que dá acesso 

a Juncal é estadual e o estado realizou ao longo desses 

últimos dois anos; também o aterro da antiga ponte na 

fazenda Maruti, aonde existia ponte de madeira que nós 

pudemos trocar por tubulões e passagens, nós fizemos; 

também tem a foto do caminhão pendurado na estrada num 

outro trecho da Fazenda Maringá, também parceria com os 

produtores rurais e com a usina Rio Amambaí nós também 

conseguimos corrigir o maior problema que nós tivemos ao 

longo da Estrada da Fazenda Maringá; o cinturão verde que é 

uma manutenção constante do acesso, existe um pedido aqui 

dos nobres vereadores de asfaltamento desse acesso até o 

cinturão verde e da MS141 e a prefeitura reforçou esse 

pedido, então nós estamos na expectativa de recebê-los ao 

longo desses próximos anos; as ruas e avenidas no caso do 

Odércio de Matos que foi um grande alívio, uma grande 
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alegria, porque era duro explicar para a população porque a 

gente tinha feito a base e tinha perdido, mas agora graças 

a Deus a única coisa que falta lá na nessas duas ruas do 

Odércio de Matos, é o calçamento que já está sendo 

providenciado pela empresa que foi terceirizada para a 

pavimentação, então logo vai ter calçada ao longo dessas 

ruas que foram asfaltadas; tem a estrada da Fazenda Estrela 

Dalva, da Cruzeiro e da Pontal num trecho que dá acesso ao 

frigorífico Araguaia, é uma passagem dos ônibus escolares e 

também da expectativa do retorno às atividades do 

frigorífico para a parte de empregos, foi um trecho onde 

houve o desabamento da barragem onde a gente passava e 

agora liberado já; a estrada do Contorno Sul onde a gente 

fez aquela passagem da ponte de madeira que caiu, também 

foi recuperado o acesso dentro do trecho entre a MS141 até 

a ponte e foi a prefeitura que executou; as ruas do Jardim 

Paraíso, temos ali hoje em projetos e execução todas as 

ruas do Jardim Paraíso, abaixo da Avenida Amambai já tem 

pavimentação asfáltica garantida, toda ela dentro de 

convênios com o estado e o pessoal lá da ponta mais de 

baixo, Paraíso 1 e 2 tem nos ligado constantemente para 

saber da retomada das obras, mas nós tivemos um problema de 

projeto, o estado contratou e o projeto não foi adequado, 

teve que ser refeito todo projeto e as adequações com a 

Caixa Econômica Federal, o estado também fez e tá tudo 

liberado, agora falta só os finalmentes e a empresa que 

ganhou a licitação retomar as obras, mas até o final desse 

ano provavelmente nós não teremos mais nenhum problema 

dessas ruas de areia para baixo da Avenida Amambai; para 

cima da Amambai nós já temos também três pontos que estão 

sem asfalto e que já estão liberados pela Caixa, só estamos 

esperando ok para abrir a licitação, então a nossa 
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expectativa é que até o final do mandato nós não tenhamos 

nenhuma rua sem asfalto na região do Jardim Paraíso, Vila 

Alta, Vila Nova e para cima do Córrego do Touro, ainda 

Odércio de Matos; no Jardim Oásis além da drenagem que foi 

executada no ano passado, que parou de formar as lagoas, 

ainda temos esse projeto dentro da Sudeco em análise dos 

técnicos, último pedido dos técnicos tem uns 15 a 20 dias 

que pediram uma documentação até não projetual e foi 

enviado, estamos nessa expectativa que a Sudeco nos libere 

ainda esse ano para licitar a execução dessa pavimentação 

asfáltica; então lembrando que até que ela chegue, a gente 

ainda faz o patrolamento e adequação das ruas, nesse 

período de seca o pessoal sofre bastante nessas ruas de 

areia, mas é necessário esse patrolamento, se possível sem 

levantar muito pó; a limpeza da valeta da estrada do porto 

Caiuá aqueles 13 km que liga o porto Caiuá a BR na parte da 

receita, manutenção constante também, é uma área de Várzea 

e ao longo da semana passada foi feito; no aterro sanitário 

demos início às obras de ampliação do aterro sanitário há 

dez dias, então basicamente todo nosso maquinário veio para 

o município, porque nós temos que iniciar e acabar essa 

obra com urgência, tentou resumir ao máximo; trouxe também 

os projetos que já estão realizados de obras executadas, a 

agência do trabalho do Ministério do Trabalho foi 

acompanhada pela gerência de obras do Município; o sistema 

de abastecimento de água do Juncal que provavelmente vai 

ser entregue esse mês com todo equipamento funcionando, 

está em fase de testes, a praça Sakae Kamitani que foi 

feito em parceria com a Copasul, entregamos a 15 dias, 

basicamente essas obras feitas em parceria ou em 

atendimento às verbas já instaladas; temos os projetos que 

estão em andamento, se vocês quiserem ver o que que já está 



                       
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

engatado dentro da Caixa Econômica, o que não são obras, 

estamos à disposição. O vereador Klein solicitou a palavra. 

O Senhor Presidente disse que como não é uma discussão, vai 

abrir uma questão de ordem para o vereador Klein que quer 

fazer alguma consideração e se tiver mais algum vereador 

que queira fazer, que seja rápido e sucinto, para não 

atrapalhar os trabalhos. Vereador Klein - cumprimentou a 

todos – disse: não peguei o início só fala que estava no 

gabinete ainda, me parece que não foi explicado nada e nem 

dado nenhuma informação sobre a questão daquela obra do 

Córrego do Touro que nós fizemos aprovação do empréstimo de 

quinze milhões, e gostaria que pudesse explicar como que tá 

o andamento do projeto e da liberação de verbas. A gerente 

Ana Paula disse: eu trouxe esses projetos que já foram 

aprovados, que estão Ok, só faltam ou assinatura de 

convênio ou contrato de financiamento ou a liberação da 

Caixa ou de algum órgão federal, então se vocês quiserem 

vai falar sobre eles e aqueles que têm emenda pedido. O 

vereador Klein disse que sobre o Córrego do Touro, porque 

os vereadores aprovaram um empréstimo de quinze milhões, 

mas ninguém fala mais nada, só me explica como é que tá o 

andamento disso. A gerente Ana Paulo disse: estamos em 

contato constante com a Caixa Econômica Federal, está tudo 

aprovado, toda documentação, só estamos esperando a 

assinatura desse contrato. O vereador Klein perguntou se 

pode acontecer a qualquer momento. A gerente Ana Paula 

disse: nós pretendemos que seja rápido, mas são questões no 

caso do Córrego do Touro, precisa da liberação federal para 

assinatura do contrato, considerando que quem avaliza esse 

contrato é o governo federal, então basicamente tá faltando 

isso, do município e da Caixa Econômica tudo feito, tudo 

realizado já, não temos pendência nenhuma ali. O vereador 
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Klein agradeceu. O vereador Júnior cumprimentou e disse que 

gostaria de insistir na pergunta do doutor Klein – disse: 

para mim não ficou claro, não sei se só eu que não entendi; 

a parte de projetos a senhora falou que tá tudo certo, tá 

tudo resolvido, aprovado e falta a liberação, o aval do 

governo federal é isso? Se não me engano e me corrija se eu 

estiver errado, esses contratos de financiamento, os 

municípios têm como avalista por assim dizer, o governo 

federal e eu queria entender exatamente e especificamente o 

que falta para que esse contrato seja assinado. A gerente 

Ana Paula disse: aprovação pelo Governo Federal para esse 

contrato já foi dada, quando a gente dá início aos 

questionamentos se o município pode adquirir o 

financiamento, o governo federal já se manifesta dentro das 

regras que são impostas e o município cumpriu todas elas, 

mas eu preciso da liberação hoje para assinatura do 

convênio, uma liberação federal e isso nós estamos 

esperando. Vereador Claudio Cezar, cumprimentou e disse: 

Ana Paula eu gostaria de saber, são três perguntinhas aqui, 

é a respeito da usina móvel de asfalto que a previsão seria 

para o meio do ano para Naviraí fazer o recapeamento em 

todas as ruas. Como está o andamento do novo cemitério, que 

também é um problema muito sério que temos em Naviraí, a 

preocupação da população que já não tem mais vaga no antigo 

cemitério; e a outra é sobre a Pérsio Antunes, que situação 

tá a Rua Pérsio Antunes, se já tem projeto, que tá faltando 

para fazer, para resolver em definitivo o problema da 

Pérsio Antunes. A gerente Ana Paula pediu para abrir as 

imagens dos projetos que está na pasta do arquiteto 

Rodrigo. A primeira pergunta foi da usina que foi comprada 

num Consórcio dentro do Cone Sul e hoje ela está instalada 

e em funcionamento em Iguatemi, ficou combinado que 
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inicialmente ela estaria instalada em Iguatemi atendendo a 

região e a próxima cidade a ser instalada é Naviraí, com 

relação aos trâmites que atrasaram que realmente a gente 

tinha expectativa de que ela já tivesse em Naviraí aqui no 

mês de julho, foi combinado junto com o governo do estado 

de ter os técnicos cedidos para acompanhamento dessa Usina, 

isso tudo foi feito, esses trâmites todos foram realizados 

e a usina já está em funcionamento, até nós provavelmente 

vamos visita-la e ver como que está a instalação lá, porque 

a próxima cidade é Naviraí, que também vai atender a região 

no entorno de Naviraí. O vereador Klein perguntou se já tem 

a matéria prima? A gerente Ana Paula disse: nós já fizemos 

o orçamento da gerência de obras e já prevê esse consumo, 

nós já estamos com a ata de materiais licitados e assinada, 

só estamos esperando que a usina chegue; a usina chegando 

nós temos que instala-la, essa usina precisa de fundação, 

precisa de instalação elétrica específica, tem várias 

coisas, então ela chegando a gente vai ter um prazo de 

instalação e a compra dos materiais, a grande expectativa 

do núcleo de infraestrutura urbana, é entrar com a 

pavimentação asfáltica, o recapeamento, basicamente Naviraí 

vai ter recuperação da nossa malha asfáltica; o próximo 

sobre o cemitério, no nosso cronograma inicial o cemitério 

era agora em agosto, tinha jurado de pé junto que a gente 

faria isso, só que nós estamos ainda na expectativa do 

recebimento dos quatro caminhões que nós temos de emenda, 

que já foram aprovados na Sudeco, só estamos esperando a 

liberação para ordem de compra, não só dos quatro 

caminhões, como um caminhão comboio e também a escavadeira 

hidráulica e a pá carregadeira, então considerando que há 

uma emergência com relação a área do aterro sanitário, que 

é onde nós estamos fofocando ao longo dessas duas semanas, 
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assim que liberar nós vamos dar início ao cemitério, esse 

já está liberado para execução; com relação a Pérsio 

Antunes, nós temos feito a manutenção, que aquilo que a 

gente tem tentado fugir, que é o enxuga gelo, então até que 

venha essa verba de seis milhões, a nossa fábrica de tubos 

junto com a nossa equipe de infraestrutura urbana, ai 

executar esse projeto que vocês estão visualizando, que é 

uma má drenagem paralela à existente, dobrando a capacidade 

a partir de um trecho da Pérsio Antunes para baixo, onde a 

gente tem o maior dano, não vai resolver 100%, quando a 

gente tiver chuvas acima de 120 milímetro, nós ainda vamos 

ter algum volume de água passando, mas provavelmente os 

danos vão ser menores do que a gente tem hoje. E nas 

considerações finais eu quero agradecer a todos e a 

população de Naviraí, gostaria de deixar o telefone da 

gerência de obras à disposição de todos aqueles que tenham 

dúvidas, lembrar a todo cidadão que entra em contato 

conosco e já deve estar cansado de ouvir que está no nosso 

cronograma, mas está e as coisas estão acontecendo, mas 

realmente perna e braço para executar tudo que está listado 

de necessidades na cidade, nós não temos conseguido, o que 

a gente conseguiu realizar o longo desse ano com essas três 

equipes são essas obras que nós apresentamos aqui, se vocês 

tiverem qualquer outra dúvida nós estamos à disposição, 

ligue. O Senhor Presidente agradeceu a gerente de obras Ana 

Paula e disse que a gente vai dar prosseguimento na sessão, 

antes gostaria de cumprimentar o público presente, 

professora Cleusa, professora Elizete, Seu Dito ex-

presidente e vereador desta casa de leis, Jaime Dutra 

também ex-presidente e vereador dessa casa de leis, 

Professor Chocolate, Paulinho Tenório, De Assis, 

colaboradores dessa casa, o senhor Elizário, pastor Josafá, 
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Pastor Hiverson, Carteirinha, Professor Miro, está cheio de 

professor o plenário hoje, não podemos fazer vergonha, 

obrigado a todos pela presença. OFÍCIO Nº 13/2019 da 

Assessora Parlamentar Telma Manoel da Silva Aquino, em 

justificativa à ausência da Excelentíssima Senhora 

Vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella na 25ª Sessão 

Ordinária do ano de 2019. (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 25ª Sessão Ordinária ocorrida em 27 de agosto 

do corrente ano, encontra-se devidamente justificada. 

Documento do Vereador Márcio André Scarlassara, em 

justificativa à ausência na 25ª Sessão Ordinária de 27 de 

agosto do corrente ano, em virtude de compromissos 

agendados anteriormente na Câmara dos Deputados para 

reunião com deputado federal Luiz Ovando – PSL/MS, para 

tratar de assuntos do interesse de nosso município. O 

Senhor Presidente informou que a ausência do Excelentíssimo 

Senhor Vereador Márcio André Scarlassara, na 25ª Sessão 

Ordinária ocorrida em 27 de agosto do corrente ano, 

encontra-se devidamente justificada. 1ª Secretária fez a 

apresentação dos Projetos. Projeto de Lei nº 34/2019 de 

autoria do Poder Executivo Municipal; que em súmula: Dispõe 

sobre a alienação, através de licitação na modalidade de 

leilão público, de bens inservíveis de propriedade do 

município, 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 40/2019 de autoria 

do Poder Executivo Municipal; que em súmula: Autoriza o 
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Município de Naviraí a fixar os honorários advocatícios aos 

Advogados dativos nos processos administrativos 

disciplinares 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. O Senhor Presidente informou que por 

ceder a palavra a gerente de obras por quase uma hora 

coloca em votação a antecipação da ordem do dia primeiro, 

para que os projetos sejam votados. Os vereadores que forem 

favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se 

levantem. Foi aprovada a alteração da ordem do dia.  O 

Senhor Presidente determinou à 1ª Secretária que faça a 

leitura da Ordem do Dia. Em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei n° 2/2019 de autoria do Poder 

Executivo Municipal; que em súmula: Desafeta de uso público 

e transfere para o domínio do município, as áreas que 

menciona, e dá outras providências. Parecer da Comissão de 

Justiça, Legislação e Redação foi contrário a aprovação. O 

parecer deverá ser votado, apenas se o parecer for 

rejeitado vota-se o projeto de lei. Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação, o vereador Josias, presidente dessa 

comissão, após analisar declara o parecer pela legalidade 

do projeto de lei; acompanhado dos vereadores com votos 

contrários, Marcio André Scarlassara e Ederson Dutra - 

membros. Comissão de Patrimônio Público, Antonio Carlos 

Klein – relator apresenta parecer favorável com emenda 

modificativa ao artigo 1º do Projeto de Lei n° 02/2019 do 

Poder Executivo Municipal, acompanhado dos votos favoráveis 

dos vereadores Claudio Cezar Paulino da Silva e Fabiano 

Domingos dos Santos. Parecer favorável da Comissão de 

Finanças e Orçamento, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior – 
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relator, acompanhados dos vereadores Antonio Carlos Klein e 

Ederson Dutra. O Senhor Presidente colocou em primeira e 

única discussão e votação o Parecer Contrário exarado pela 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao Projeto de Lei 

n° 02/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal. Em 

discussão, com a palavra o vereador Ederson Dutra, 

cumprimentou a todos, disse que esse projeto chegou com um 

problema em seu gabinete; consultou o jurídico da casa e 

ele apontou que a prefeitura estava desafetando áreas que 

já era de domínio deles. O doutor Klein fez uma emenda 

modificativa sanando o problema, após a emenda o projeto 

ficou apto à votação pela sua aprovação, então pede a todos 

os nobres colegas que votem contrário ao parecer da 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação. O Senhor 

Presidente colocou em votação o referido parecer, em 

seguida declarou o parecer contrário exarado pela Comissão 

de Justiça, Legislação e Redação ao Projeto de Lei nº 

2/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal, rejeitado 

em primeira e única discussão e votação. O Senhor 

Presidente cumprimentou e agradeceu a presença dos 

representantes da UEMS, Aninha e Joab. Em primeira e única 

discussão e votação o Projeto de Lei n° 2/2019 de autoria 

do Poder Executivo Municipal; que em súmula: Desafeta de 

uso público e transfere para o domínio do município, as 

áreas que menciona, e dá outras providências. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, em seguida em votação. O 

Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei nº 2/2019 de 

autoria do Poder Executivo Municipal, aprovado por onze 

votos favoráveis e um ausente (Cris Gradella) em primeira e 

única discussão e votação. O Senhor Presidente colocou em 

primeira e única discussão e votação a Emenda Modificativa 

apresentada pela Comissão de Patrimônio Público, ao artigo 
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1º do Projeto de Lei n° 02/2019 de autoria do Poder 

Executivo Municipal. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador Klein, disse que esse 

projeto veio da prefeitura quase não sendo possível 

entender, porque pedia a revogação de um desafeto de uma 

área que já havia sido regularizada e queria fazer o 

desafeto da área institucional, porque em todo projeto que 

é feito doação de área se deixa uma área destinada para 

construção de praça, de creche, de escola e deixaram também 

na área Industrial, mas chegou o momento que precisa de 

mais áreas para doação para iniciativa privada, para 

indústrias e tinha essas áreas para construção de creche e 

praça que estavam sem poder utilizar, o que não é viável 

construir dentro de uma área que é de indústrias, e quando 

fizeram a revogação do desafeto da área, não tinham feito a 

averbação da área institucional, depois fizeram e para não 

fazer um novo projeto fez essa emenda modificativa fazendo 

a adequação necessária para que possa ser doado para 

empresa que tem interesse em se instalar no município, 

então pede aos nobres vereadores para votarem favoráveis a 

emenda. O Senhor Presidente colocou em votação a referida 

emenda, em seguida declarou a emenda modificativa 

apresentada pela Comissão de Patrimônio Público, ao artigo 

1º do Projeto de Lei n° 02/2019 de autoria do Poder 

Executivo Municipal, aprovada por onze votos favoráveis e 

um ausente (Cris Gradella) em primeira e única discussão e 

votação. Em primeira e única discussão e votação o Projeto 

de Lei n° 32/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal; 

que em súmula: Dispõe sobre a revogação da Lei nº 

2.107/2018, que autoriza a doação de área de terras, 

medindo 5.507,40m², localizada no Distrito Industrial, para 

a empresa DEAGRI AGRÍCOLA LTDA – ME, e dá outras 



                       
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

providências. Parecer favorável da Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação, Josias de Carvalho - relator, 

acompanhado dos vereadores Marcio André Scarlassara e 

Ederson Dutra - membros. Parecer favorável da Comissão de 

Finanças e Orçamento, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior – 

relator, acompanhados dos vereadores Antonio Carlos Klein e 

Ederson Dutra. O Senhor Presidente colocou em primeira e 

única discussão e votação o Projeto de Lei n° 32/2019 de 

autoria do Poder Executivo Municipal. Em seguida o Senhor 

Presidente declarou o Projeto de Lei nº 32/2019 de autoria 

do Poder Executivo Municipal, aprovado por dez votos 

favoráveis e dois ausentes (Cris Gradella e Lourdes 

Elerbrock) em primeira e única discussão e votação. Pela 

ordem a Vereadora Lourdes Elerbrock justificou que estava 

ausente do plenário, mas que estava presente aqui nesta 

casa e o seu voto é favorável ao projeto 32/2019. O Senhor 

Presidente solicitou que seja constado nos anais a 

justificativa da vereadora Lourdes Elerbrock. Em primeira e 

única discussão e votação o Projeto de Lei n° 30/2019 de 

autoria do Vereador Símon Rogério Freitas Alves da Silva; 

que em súmula: Altera a Lei nº 1.936, de 12 de agosto de 

2015, que “Cria no âmbito municipal a Câmara Mirim”. 

Parecer favorável da Comissão de Justiça, Legislação e 

Redação, Josias de Carvalho - relator, acompanhado dos 

vereadores Marcio André Scarlassara e Ederson Dutra - 

membros. Parecer favorável da Comissão de Educação, Saúde e 

Assistência Social, Maria Cristina Tezolini Gradella – 

relatora, acompanhada do voto do vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior; o vereador Marcio André Scarlassara 

estava ausente na reunião da comissão. Parecer favorável da 

Comissão de Finanças e Orçamento, Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior – relator, acompanhado dos vereadores Antonio Carlos 
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Klein e Ederson Dutra - membros. O Senhor Presidente 

colocou em primeira e única discussão e votação o Projeto 

de Lei n° 30/2019 de autoria do Poder Legislativo 

Municipal. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

vice-presidente para assumir seu lugar para poder explanar 

a respeito do projeto de sua autoria. Com a palavra o 

vereador Símon Rogério Freitas Alves da Silva, cumprimentou 

a todos, disse que esse projeto não foi criado por ele, 

Símon, mas pelo vereador Carlos Sanches que entrou como 

projeto de resolução, depois o vereador Manoel Veterinário 

entrou com o projeto, mas não saiu do papel, então por 

achar viável e de suma importância para o município 

resolveu entrar com esse projeto, mas com algumas 

adequações e alterações para a realidade de hoje; teve uma 

ampla discussão com as instituições privadas e públicas, 

sempre acompanhado das vereadoras Lourdes e Cris Gradella 

em todas as reuniões, onde discutiram a possibilidade de 

estar ajudando na alfabetização política dessas crianças e 

com o apoio das pessoas que entendem de fato da parte 

pedagógica, então esse projeto da câmara mirim é muito bom, 

assim como o projeto da guarda mirim apadrinhado pelo 

vereador Marcio Scarlassara, que hoje é fundamental e 

importante para o nosso município e foi com esse intuito 

que apresentou esse projeto, para fomentar a política na 

cabeça dessas crianças. O vereador Marcio Scarlassara 

solicitou um aparte, cumprimentou o ex-vereador Dito 

falando que seria uma honra tê-lo novamente nesta casa 

prestando mais serviços a população de Naviraí; disse que é 

uma grande alegria ver o projeto da câmara mirim, acha ser 

fundamental para que as crianças adquiram o conhecimento 

político e se envolva com a cidade, tendo assim 

oportunidade para debater nas escolas sobre drogas, bebidas 
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e ter uma troca de informações; acredita que esse projeto 

vai ficar na história de Naviraí, porque terá plantando 

essa semente que irá perdurar, onde os jovens daqui uns 

vinte anos irá falar que foi vereador mirim e que aprendeu 

muito, ficando uma marca registrada com a aprovação desse 

projeto nesta casa de leis e será um orgulho, assim como é 

ao ver as crianças da guarda mirim estudando, se 

fortalecendo e tendo bons hábitos, então parabéns pelo 

projeto. O vereador Símon agradeceu e disse que é bem isso, 

quer fazer esse contraturno para criar o hábito nas 

crianças em procurar ter um pouco mais conhecimento, e já 

que está na fase final não pretende desistir enquanto não 

colher os frutos; esse projeto da câmara mirim irá 

acompanhar o rito da câmara, serão treze representantes das 

escolas municipais, estaduais e privadas, terá a mesa 

diretora e uma vez por mês irão se reunir aqui na câmara 

para discutirem os projetos que eles trarão das escolas que 

representa, depois cabe aos vereadores assimilar essas 

demandas e aproveitar as ideias dessas crianças de doze a 

quatorze anos para que esse projeto alcance mais êxito; 

então pede o voto dos nobres colegas para que aprove esse 

projeto para dar a essas crianças um motivo a mais para 

virar pessoas de bem e íntegras que vão construir o futuro 

do nosso município. Com a palavra a vereadora Lourdes 

Elerbrock, disse que é um prazer muito grande estar 

participando desse projeto, porque está vendo isso por 

outro prisma, as pessoas pensam que entrando na política 

vai enriquecer e que é um toma lá dá cá, mas com esse 

projeto irão orientar as crianças a entender que a política 

é uma coisa séria, assim como em sua época que tinha aula 

de cidadania com educação moral e cívica, que estudava tudo 

sobre política, e nesse momento implantando esse projeto 
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estaremos orientando as crianças nesse sentido. O Senhor 

Presidente colocou em votação o referido projeto, em 

seguida o Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei nº 

30/2019 de autoria do Poder Legislativo Municipal aprovado 

por onze votos favoráveis e um ausente (Cris Gradella) em 

primeira e única discussão e votação. 1ª Secretária: 

Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de Informações, 

Indicações e Moções: Requerimento n° 137/2019 de autoria do 

Vereador Símon Rogério Freitas Alves da Silva; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para à Senhora Ana Paula Krambeck 

Silva Rocha, Gerente de Obras, o Senhor Emerson Santana 

Pena Vila, Gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, 

requerendo informações a respeito das ações adotadas para 

os pontos críticos das vias urbanas e rurais no município 

de Naviraí-MS. O Senhor Presidente colocou em discussão, em 

seguida colocou em votação, sendo aprovado. Requerimento n° 

164/2019 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado à Senhora Ana Alice Rorato Guedes de 

Mendonça, Gerente da Agência Regional de Trânsito de 

Naviraí-MS, requerendo informações sobre os desligamentos 

das lombadas eletrônicas. Outrossim, solicitamos, ainda, 

informações sobre quando será feita a religação dos mesmos. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador autor, cumprimentou todos e disse que não só aqui, 

mas também em outros municípios do estado as lombadas foram 

desligadas, tem a informação, mas está pedindo justamente 

para oficializar. O Senhor Presidente colocou em votação, 

sendo aprovado. Requerimento n° 165/2019 de autoria da 

Vereadora Rosangela Farias Sofa; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Welligton de Mattos Santussi, 
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Gerente de Saúde, a Senhora Caroline Touro Beluque Eger, 

Gerente de Educação e Cultura, e para a Senhora Marizélia 

Mazzini Medeiros, Gerente de Assistência Social, requerendo 

a contratação de mais profissionais na área de psicologia, 

para prestar atendimento no município de Naviraí - MS. 

Considerando a demanda de serviço represado, em virtude dos 

poucos profissionais psicólogos que o município tem, e 

analisando a necessidade que vários setores possuem, como 

por exemplo, a área educacional, é que solicitamos a 

contratação urgente e imediata dos referidos profissionais. 

As escolas têm uma necessidade muito grande de psicólogos, 

para atender seus alunos, principalmente aqueles que 

apresentam algum déficit de aprendizagem. Sendo assim, 

solicitamos o credenciamento de mais profissionais na área, 

para que Naviraí possa avançar com um ensino de qualidade e 

minimizar ou mesmo zerar a demanda do atendimento 

psicológico em nossa cidade. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra a vereadora autora, cumprimentou a 

todos os presentes e ouvintes, disse que essa é a primeira 

reunião do mês de setembro, um mês que irão falar muito 

sobre saúde mental, setembro é considerado o mês amarelo, o 

mês de alerta, significa que é preciso pensar na saúde 

mental; devido a inúmeros fatores que influenciam no 

descontrole mental, temos grandes índices de suicídios, o 

mês setembro amarelo fala exatamente sobre a prevenção do 

suicídio, então é preciso falar e debater sobre suicídio 

para poder ajudar, por isso está pedindo que tanto na 

saúde, como na educação e assistência social, reflitam e se 

responsabilizem dentro do contexto da saúde mental a 

contratar mais pessoas para fazer esse acompanhamento, 

porque o suicídio é desencadeado em vários momentos e não 

temos a quantidade necessária de profissionais para atender 
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nossos munícipes; disse ainda que no ano passado fez uma 

lei que era para falar sobre a prevenção do suicídio, um 

trabalho a ser desenvolvido no âmbito da saúde, então está 

pedindo que através do poder executivo contratem mais 

psicólogos. O Senhor Presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. Requerimento n° 166/2019 de autoria do Vereador 

Jaimir Jose 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 que seja informado o número de 

cadeiras de rodas existentes em cada unidade de saúde do 

nosso município, e se as mesmas estão sendo suficientes 

para suprir a demanda existente. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra o vereador autor, 

cumprimentou todos os ouvintes, aos presentes e disse que 

fez esse requerimento porque está ciente do clamor desse 

grupo que estão buscando amparo no atendimento de suas 

necessidades. O Senhor Presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. Indicação n° 131/2019 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhorita Milena Cristina Feuser, 

Gerente de Administração, indicando que seja feita uma 

adequação no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais 

de Naviraí, referente ao horário especial para servidores 

portadores de deficiência física, para servidores com 

dependentes portadores de deficiência física, e para 

estudantes, quando comprovada a incompatibilidade de 

horário, com base no Artigo 98 da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, que "Dispõe sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos civis da União, das autarquias e das 

fundações públicas federais." O Senhor Presidente solicitou 



                       
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

Indicação n° 137/2019 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 Emerson Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo 

de Trânsito Municipal, indicando que seja realizada a 

construção de redutores de velocidade, do tipo quebra-

molas, na Rua Pascoala Alescano Florentim, entre o 

prolongamento da Rua Ipuitã e da Rua José Soares Limeira, 

no Bairro Vila Alta. O Senhor Presidente solicitou à 1ª 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. O Senhor 

Presidente cumprimentou o Senhor Laércio Lemos que está 

presente nesta casa, um poeta, já foi membro da academia de 

artes de MS, atualmente compõe música, poemas e realiza 

trabalhos de artes plásticas; participou do quadro na TV 

Morena “Meu Mato Grosso do Sul” contando a sua trajetória e 

suas obras; Naviraí agradece a importância de suas obras 

para o município. Indicação n° 142/2019 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 Emerson Santana Pena 

Vila, Gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, indicando 

que seja executada a construção de uma rotatória, no 

cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Marte, no Bairro 

Jardim Progresso, bem como toda a sinalização de trânsito 

necessária. Com a palavra a vereadora, disse que é um 

problema para quem desce da Rua Marte para entrar no Jardim 

Progresso, tem muito caminhões parados naquele local e não 

dá para enxergar, então está pedindo para a gerente 

verificar aquele local para evitar que ocorram acidentes. O 
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Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Indicação n° 143/2019 de autoria 

do Vereador Josias de Carvalho; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo e para 

o Senhor Tenente-Coronel Wesley Freire de Araújo, 

Comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí-

MS, indicando que seja feito o policiamento na avenida 

Dourados, próximo à Escola Estadual Juracy Alves Cardoso, 

nos períodos matutino e vespertino, nos horários de entrada 

e saída dos alunos. Com a palavra o vereador, disse que os 

estudantes daquele local estão acostumados a fazer a 

travessia da faixa confiando na diminuição da velocidade 

dos veículos, mas diante do desligamento da lombada 

eletrônica os carros estão passando em alta velocidade, 

então está solicitando esse patrulhamento para inibir esses 

motoristas no trânsito para a segurança de todos. O Senhor 

Presidente solicitou à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Indicação n° 144/2019 de autoria 

do Vereador Josias de Carvalho; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Reinaldo Azambuja, Governador do Mato 

Grosso do Sul, com providências para o Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, indicando que seja 

viabilizado o Curso de Língua Brasileira de Sinais – 

Libras, para os Policiais Militares do nosso município, com 

a finalidade de qualificar a comunicação entre os policiais 

e os surdos. Dessa forma, pretende-se melhorar o 

atendimento à comunidade surda, garantindo maior inclusão 

social da mesma na sociedade Naviraiense, respeitando o 

direito dos surdos, devidamente expresso na Constituição 

Federal. Com a palavra o vereador, disse que está pedindo 

apoio para o estado e o município no tocante a 

acessibilidade na segurança pública, e também gostaria que 
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fosse mandado ao Comandante Geral da Polícia Militar do 

Estado de Mato Grosso do Sul para dar maior segurança a 

essa classe especial. O Senhor Presidente solicitou à 1ª 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 

145/2019 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

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

para o senhor Gessé da Silva Andrade, Gerente de Serviços 

Públicos, indicando que seja implantado um retorno na 

Avenida Artemiro Paganoti, esquina com a Rua Januário G. da 

Silva, localizada no Bairro Interlagos II, a fim de 

facilitar o acesso dos moradores do referido Bairro. 

Solicitamos, ainda, que seja realizada a manutenção na 

iluminação da referida rua, que se encontra sem iluminação, 

aumentando a sensação de insegurança no local. O Senhor 

Presidente solicitou à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Moção de Congratulação n° 45/2019 

de autoria da Vereadora Rosangela Farias Sofa; expediente 

endereçado ao Reverendíssimo Pastor Everton Alves, da 

Igreja Universal do Reino de Deus, apresentando a devida e 

merecida homenagem ao Pastor Everton, parabenizando-o pela 

louvável implantação do Projeto Ler e Escrever – 

Alfabetização de Jovens e Adultos. O projeto tem por 

finalidade alfabetizar pessoas, que não tiveram 

oportunidade de aprender, no tempo oportuno, a ler e a 

escrever, ou àquelas que não têm tempo de ir à escola, 

contemplando-as com ensino de qualidade, reconhecido pelo 

Ministério da Educação. Destacamos que não poderíamos 

deixar de prestar essa singela homenagem, exaltando nosso 

orgulho pela esplêndida iniciativa. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra a vereadora, disse que 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

além de enaltecer o trabalho da igreja e do pastor Everton, 

gostaria de enaltecer o trabalho da professora Celice que 

muito tem feito por Naviraí, tanto em sua escola 

particular, quanto em eventos sociais e dentro da própria 

igreja com esse projeto. O vereador Josias solicitou a 

palavra, falou da importância desse reconhecimento da 

igreja dentro da sociedade, porque quando o governo falha 

no tocante a educação, a igreja que ajuda, então realmente 

tem que parabenizar o Pastor Everton, um homem de Deus que 

tem feito um brilhante trabalho com a igreja universal aqui 

e parabeniza também a professora que é voluntária e tem o 

intuito de ensinar para que de fato a educação em nosso 

país seja uma realidade, porque quando não se tem estudo e 

conhecimento, vivemos alienados e a educação serve 

justamente para nos fazer mais pensantes. O Senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovada. Moção de 

Congratulação n° 58/2019 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Reinaldo Azambuja Governador do Estado de Mato 

Grosso do Sul, com cópia para ao Senhor Rogério Capote, 

Diretor da Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí, 

apresentando nossas congratulações, parabenizando o 

Excelentíssimo senhor Reinaldo Azambuja, Governador do 

Estado de Mato Grosso do Sul, bem como, ao Senhor Antonio 

Carlos Videira, Superintendente de Segurança Pública da 

Sejusp, ao Senhor Aud de Oliveira Chaves, Diretor-

presidente da Administração do Sistema Penitenciário-

(Agepen), ao Senhor Rogério Capote, Diretor da 

Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí e ao Senhor 

Roberto Razuk Filho Deputado Estadual do Estado de Mato 

Grosso do Sul, pelo fato, deste ano, as provas do Exame 

Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
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Adultos para pessoas privadas de liberdade (Encceja PPL) 

serem aplicadas no mês de outubro e terem a participação de 

2.017 (dois mil e dezessete) custodiados pela Agência 

Estadual de Administração do Sistema Penitenciário 

(Agepen), distribuídos em 34 unidades prisionais da capital 

e do interior, sendo 89 reeducados de Naviraí-MS. Desse 

modo, observa-se que o Estado de Mato Grosso do Sul está 

realizando um ótimo serviço de ressocialização carcerária, 

em comparação a outros Estados. O Senhor Presidente colocou 

em discussão, com a palavra o vereador autor, cumprimentou 

a todos e a Aninha, sua amiga que está presente; e comentou 

que temos aproximadamente em Naviraí setecentos detentos e 

mais de cinquenta por cento são de Naviraí, então é preciso 

ressocializar essas pessoas que estão trancadas, porque 

eles irão sair e que saia com condições de estudo para 

iniciar uma vida nova, porque somente o estudo e a educação 

transforma o ser humano; parabeniza Naviraí porque foram 

oitenta e nove detentos reeducandos que farão o Encceja, é 

motivo de orgulho ter esse pessoal estudando, uma 

oportunidade de recomeço e logo terá cursos pela internet; 

ressalta ainda o grande trabalho que os pastores 

evangélicos fazem todos unidos e sem placas de igrejas. O 

Senhor Presidente colocou em votação, sendo aprovada. Moção 

de Congratulação n° 61/2019 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara; expediente endereçado ao Senhor Major 

Kleber Barbosa Arantes, Comandante do 6º Subgrupamento de 

Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul - 

Naviraí/MS, com cópia para o Senhor Coronel Joilson Alves 

do Amaral, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros do Estado 

de Mato Grosso do Sul, apresentando nossas congratulações, 

parabenizando todo o batalhão do Corpo de Bombeiros de 

Naviraí-MS, em especial o Cabo Hariel, por ter realizado 
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seu serviço com eficiência e êxito, pois não mediu esforços 

em salvar a vida de uma criança de 2 (dois) anos de idade, 

no dia 07 de agosto de 2019. Dessa forma, não poderíamos 

deixar passar, sem o devido reconhecimento, esse ato de 

bravura e competência do Corpo de Bombeiros de Naviraí. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador autor, disse que é dever e obrigação dos bombeiros 

cuidar e salvar vidas, mas eles fazem mais que isso pela 

população e é motivo de orgulho pra todos de Naviraí ter um 

quartel bem equipado, com bons profissionais que fazem um 

grande trabalho, em especial se refere ao Cabo Hariel, que 

estava em outra ocorrência e saiu correndo e salvou a vida 

da criança, então parabéns ao Cabo Hariel e a toda equipe 

dos bombeiros. O Senhor Presidente colocou em votação, 

sendo aprovada. Moção de Congratulação n° 62/2019 de 

autoria do Vereador Símon Rogério Freitas Alves da Silva; 

expediente endereçado à Senhora Maria Cecília Amendola da 

Motta, Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso do 

Sul e à Senhora Cleusa Maria Sarturi Pereira, Coordenadora 

Regional de Educação da Coordenaria Regional de Educação de 

Naviraí/Região 8 - CRE8, com cópia para a Senhora Daniela 

Cristina Biaca, Coordenadora Adjunta de Educação, para à 

Senhora Nelci Hasper e para o Senhor Rodrigo Nascimbeni, 

Mediadores Tecnológicos, e para o Senhor Carlos Manoel dos 

Santos Hortelan, para a Senhora Elisete Rodrigues Scudeler, 

para a Senhora Grasiela Coutinho Capilé Antoniassi, para a 

Senhora Lucimeire Antonieta Correa, para a Senhora Maria 

Aparecida Pereira dos Santos Ribeiro, para a Senhora Maria 

Madalena Ribeiro Moleiro, para a Senhora Marta Aparecida 

Vital e para a Senhora Patrícia Mendonça Hermandez, 

Formadores Pedagógicos, todos membros da Coordenadoria 

Regional de Educação de Naviraí/Região 8 - CRE8, extensivo 
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a todos aqueles que participaram, direta ou indiretamente, 

da II Feira Regional de Ciência e Tecnologia de Naviraí - 

FERCITEN, promovida pela Coordenadoria Regional de Educação 

de Naviraí/Região 8 - CRE8, com o apoio da Secretaria de 

Estado de Educação de Mato Grosso do Sul - SED/MS , 

apresentando nossos efusivos e sinceros cumprimentos, 

parabenizando-os pelo ilustre evento, que ocorreu entre os 

dias 28 e 29 de agosto, do corrente ano, no Centro Estadual 

de Educação Profissional - CEEP Ramez Tebet, no município 

de Naviraí-MS. O Senhor Presidente colocou em discussão, em 

seguida em votação, sendo aprovada. Moção de Congratulação 

n° 63/2019 de autoria do Vereador Símon Rogério Freitas 

Alves da Silva; expediente endereçado ao Senhor Major 

Kleber Barbosa Arantes, Comandante do 6º Subgrupamento do 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do 

Sul/Naviraí-MS, ao Senhor 1º Sargento Antonio Eliézio da 

Costa do 6º SGBM e ao Senhor 1º Sargento Reber Coutinho 

Capilé, extensivo a todos os Bombeiros Militares do 6º 

SGBM/MS/Naviraí-MS, apresentando nossas congratulações, 

parabenizando o 6º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Mato Grosso do Sul do Município de 

Naviraí, pela comemoração de seu 16° aniversário, que 

significam 16 anos de muitas histórias de luta, bravura, 

coragem e competência. Queremos destacar, também, os nomes 

dos bombeiros militares senhor 1º Sargento Antonio Eliézio 

da Costa e senhor 1º Sargento Reber Coutinho Capilé, que 

juntos completam 16 anos de serviços prestados no 6º 

SGBM/MS/Naviraí-MS, acreditando que o trabalho feito com 

amor, dedicação, carinho, coragem e comprometimento é a 

verdadeira razão de existir da corporação. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador 

autor, disse que essa moção tem objetivo de enaltecer o 
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serviço do 6º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de 

Naviraí e da importância em termos uma instituição tão 

organizada que é exemplo para o estado. O Senhor Presidente 

colocou em votação, sendo aprovada. Moção de Congratulação 

n° 64/2019 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues; 

expediente endereçado à senhora Maria Elaine Bitencurt 

Gimene Souza, Coordenadora de Educação no Trânsito no 

município de Naviraí-MS, apresentando nossas congratulações 

e reconhecimento, pelo programa educativo "Eu e minha 

magrela", que vem sendo desenvolvido nas escolas públicas e 

privadas de nosso município. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, em seguida colocou em votação, sendo aprovada. 

Tribuna. O Senhor Presidente convidou para fazer uso da 

tribuna, a Vereadora Rosangela Farias Sofa - cumprimentou a 

todos os ouvintes e as pessoas que se fazem presentes. 

Falou que domingo acontecerá o 2º torneio de pesca do Rio 

Amambaí, com a largada às seis horas da manhã, somente cem 

embarcações com duas pessoas em cada embarcação, o valor da 

inscrição é de cento e cinquenta reais; terá premiações, 

sorteios e diversos brindes doados pelo comércio local; 

para quem quiser passar o dia o Pesque e Pague Santa Maria 

irá vender almoço; e em nome de toda associação, do Toninho 

e do vereador Fabiano Taquara convida as pessoas a 

participar do 2º Torneio de Pesca do Rio Amambaí. Falou da 

Equipe Run, um grupo de amigos que tem se fortalecido na 

corrida de rua em nossa cidade gerando momentos saudáveis e 

essa Equipe lançou ontem à noite o Projeto Cumandaí Mais 

Limpo, o evento teve a sua participação e do vereador Fi da 

Paiol, membros do Sicredi, da Usina Rio Amambaí, da Equipe 

Run, Presidentes de bairros e vários setores da cidade que 

irão trabalhar como parceiros; o projeto é fazer a 

conscientização entre os moradores da região para que as 
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pessoas tenham o pertencimento da área e ajuda a inibir o 

descarte de materiais em desuso; várias pessoas presentes 

com o interesse em colaborar com aquele bairro e recuperar 

a limpeza do trajeto do Córrego Cumandaí. Já foi feita a 

largada e em outros momentos será feita a coleta do 

material de descarte, depois será feito o plantio de 

árvores e gramas, então deseja muito sucesso a essa equipe 

e que mais pessoas da cidade possa se engajar nesse projeto 

e que seja extensivo para o Córrego do Touro e às Águas do 

Sucupira. Também falou do setembro amarelo, como presidente 

da bancada na defesa da mulher, a vereadora Cris que não 

está presente por motivo de saúde e a vereadora Lourdes, 

estão trabalhando em defesa da mulher e terminou o mês de 

agosto lilás e agora irá iniciar o mês setembro amarelo, um 

mês dedicado à atenção na prevenção do suicídio, onde é 

preciso falar sobre o assunto, e fez a leitura de um texto 

de Clara Down “Jovem, não morra na Golden Gate”, e comentou 

que no ano passado no dia 28 de novembro fez uma lei que 

foi sancionada e promulgada para a saúde colocar em seu 

quadro de atividades para esse ano, o desafio de ter um mês 

para falar sobre o suicídio, luto materno, garotas trans, 

LGBT, porque são causas, temos mais de cinquenta por cento 

de adolescentes trans que tentam o suicídio, então vai 

aguardar o comprometimento do gerente de saúde e toda 

equipe para falar e debater sobre o suicídio, porque ela 

irá continuar com o trabalho sobre a prevenção do suicídio 

no mês amarelo e pede a ajuda de todos. Desejou uma ótima 

semana a todos. O Senhor Presidente convidou para fazer uso 

da tribuna, o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior - 

cumprimentou excelentíssimo senhor presidente, 

excelentíssimos vereadores e público que se faz presente; 

falou da indicação que fez pedindo a adequação do estatuto 
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dos servidores públicos municipais no que tange a 

flexibilização de horários para servidores portadores de 

deficiência e para servidores que tenham filhos portadores 

de deficiência e que sejam aquelas definidas pelo estatuto 

englobando uma série de transtornos físicos, psicológicos e 

neurológicos que são caracterizados como deficiência, que 

seja nos moldes que foi feito as alterações no ano de 1997 

no Artigo 98 da Lei nº 8.112 de dezembro de 1990 que versa 

justamente sobre isso, a flexibilização de horários sem que 

precise haver a compensação porque já há a dificuldade; 

hoje temos servidores públicos do município e provavelmente 

teremos outros tanto ao longo dos anos, que tem seus filhos 

que necessitam de uma atenção e uma presença maior dos seus 

pais; e o estatuto municipal hoje prevê essa possibilidade, 

porém mediante a compensação de horário, então acaba sendo 

uma medida inócua, uma medida que não tem tanta serventia, 

porque vai reduzir, mas vai compensar quando esse horário; 

é uma medida simples que pode e deve ser adotada pelo 

executivo porque os vereadores não tem essa prerrogativa de 

alterar o estatuto dos servidores nesses termos que versa a 

respeito da carga horária, então está pedindo essa 

adequação para que seja juridicamente previsto e que traga 

segurança jurídica para os servidores, para os familiares e 

para a administração pública sem qualquer prejuízo; desejou 

a todos 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, 

falou da indicação que fez ao governador, ao prefeito e 

também uma cópia ao comandante geral da PM do estado, no 

tocante a acessibilidade na segurança pública, porque 

entende que as pessoas que são surdas necessitam de um 

trabalho e de uma comunicação diferenciada quando abordada 
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pela polícia militar, porque às vezes o PM não está 

preparado com o conhecimento de libras e há certa 

dificuldade na comunicação, tanto para o policial, tanto 

para o motorista que é especial, então está pedindo 

sensibilidade do governo em investir no conhecimento de 

libras para a polícia militar. Comentou também, que na 

internet tem um forte movimento contra a sexualização das 

crianças no ensino público e falou da lei nº 2.178/2019 de 

sua autoria, que ficam proibidos as exposições artísticas 

ou culturais com teor pornográfico ou que atentem contra 

símbolos religiosos nos espaços públicos na cidade de 

Naviraí; aproveitou para agradecer ao vereador Ederson 

Dutra que o ajudou para que fosse aprovada na íntegra e com 

o aval de todos os vereadores, porque todos sabem que nos 

últimos dois governos que antecederam ao governo Bolsonaro, 

houve uma banalização no tocante as passeatas que eram 

feitas por certos grupos e que faziam esse vilipêndio aos 

símbolos religiosos, uma coisa horrível num país cristão 

como é nosso Brasil. E o interessante é que quando começou 

essa banalização pelos esquerdistas, os bons ficaram 

quietos, poucos se levantaram, mas aqui por menor que seja, 

como representante fez o seu trabalho, o seu dever de casa, 

preservando essa constituição que é a família e o lado 

conservador do povo brasileiro, que não quer que os 

princípios sejam destruídos; mas nesse governo Bolsonaro as 

coisas estão melhorando para preservar esses princípios que 

são bíblicos, que conserva e respeita a família. 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 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

GROSSO DO SUL, aos três dias do mês de setembro do ano de 

dois mil e dezenove. 

 

Rosângela Farias Sofa 

1ª Secretária 

 

 

Símon Rogério Freitas Alves da Silva 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Naviraí 

Ata lida e aprovada na _____ 

 Sessão ___________________ 

em  _____/_____/______ 


