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ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10/09/2019. 

Aos dez 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 

Claudio Cezar Paulino da Silva; Secretariado pelos Edis: 

Rosangela Farias Sofa e Josias de Carvalho; estando ainda 

presentes os vereadores: Antonio Carlos Klein, Ederson 

Dutra, Eurides Rodrigues, Fabiano Domingos dos Santos, 

Jaimir José da Silva, Lourdes Elerbrock, Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior, Maria Cristina Tezolini Gradella e Márcio 

André Scarlassara. Constando a ausência do vereador Símon 

Rogério Freitas Alves da Silva. O Senhor Cláudio Cezar 

Paulino da Silva iniciou falando que: Considerando que 

compete ao Vice-Presidente da Câmara, conforme artigo 37, 

inciso I do Regimento Interno desta Casa de Leis, 

substituir o Presidente em suas faltas, ausências, 

impedimentos ou licenças e que o Presidente Simon Rogério 

Freitas Alves da Silva, encontra-se substituindo em caráter 

interino, o Excelentíssimo Senhor José Izauri de Macedo, 

Prefeito Municipal, e eu, Cláudio Cezar Paulino da Silva, 

presidirei a presente sessão. Desse modo, sob a proteção de 

DEUS, declaro aberta a 27ª Sessão Ordinária de 2019 e 

convido a todos os presentes que fiquem em pé para a 

leitura de um texto bíblico. Cláudio Cezar Paulino da Silva 

disse bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio 

Cultura FM que está transmitindo essa sessão; como já foi 

dito na abertura da sessão, em virtude do afastamento por 

cinco dias do prefeito doutor Izauri por motivo de saúde, 

não poderia deixar de estar presidindo essa sessão, tendo 
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em vista que o nosso Presidente Simon assume a prefeitura 

nesse período, então primeiramente agradeço a Deus por esse 

momento, tenho certeza que o único em Naviraí, em que um 

sertanejo venha a presidir um legislativo da envergadura do 

nosso município de Naviraí, uma cidade com 54 55 mil 

habitantes e é um prazer para mim, estar aqui hoje 

conduzindo, não é da maneira que pensava, mesmo que seja 

por um dia, mas por ser um motivo de saúde, então não tem 

aquela alegria de estar fazendo esse trabalho aqui de 

presidir essa sessão; conto com a colaboração sempre dos 

colegas parlamentares, que possamos fazer um debate sadio, 

um debate que tenha sempre o interesse da população, sei 

que cada um aqui é responsável, que são pessoas que estão 

sempre no mesmo caminho para fazer o bem para o município e 

trazer coisas boas município; está aberta a sessão e 

gostaria de por em votação o pedido para inversão da pauta, 

tendo em vista que o nobre colega Ederson Dutra não está 

bem de saúde e pode ser que ele tenha que se ausentar, 

então coloca em votação a inversão da pauta. Foi aprovado. 

O vereador Josias disse que gostaria de fazer um 

agradecimento ao pastor Oséias, Miltinho, Doutor Alexandre 

Orion Reginato, Doutor Rafael, ao Reinaldo pela presença e 

a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Em seguida o Senhor 

Presidente determinou a primeira secretária para fazer a 

leitura da ordem do dia - Em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei n° 17/2019 de autoria do Vereador 

Símon Rogério Freitas Alves da Silva; que em súmula: 

Institui o Programa para fornecimento de merenda escolar 

diferenciada aos estudantes clinicamente diagnosticados com 

diabetes, alergias alimentares, intolerância à lactose ou 

outra necessidade alimentar, matriculados na Rede Municipal 

de Ensino de Naviraí. Parecer favorável da Comissão de 
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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 dos 

vereadores Marcio André Scarlassara e Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior - membros. Parecer favorável da Comissão de 

Finanças e Orçamento, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior - 

relator, acompanhado dos vereadores Antonio Carlos Klein e 

Ederson Dutra - membros. Por questão de ordem o Senhor 

Presidente convidou os vereadores que estão na casa para se 

fazer presente, porque vamos votar projetos agora, então 

por favor, os vereadores que se encontram na casa e que não 

estão em Plenário que comparecem, a gente inverteu a pauta 

e é obrigação como presidente estar alertando vossas 

senhorias. O Senhor Presidente colocou em primeira e única 

discussão e votação o Projeto de Lei nº 17/2019 de autoria 

do Vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva; O Senhor 

Presidente declarou o Projeto Lei nº 17/2019 de autoria do 

Vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva, aprovado por 

dez votos favoráveis e um ausente (Fabiano Domingos dos 

Santos), em primeira e única discussão e votação. Em 

primeira e única discussão e votação o Projeto de Lei n° 

28/2019 de autoria Vereadora Rosangela Farias Sofa; que em 

súmula: Institui a Campanha Agosto Lilás e o Programa Maria 

da Penha vai à Escola. 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 dos 

vereadores Marcio André Scarlassara e Luiz Alberto Ávila 
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Silva Júnior - membros. Parecer favorável da Comissão de 

Finanças e Orçamento, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior - 

relator, acompanhado dos vereadores Antonio Carlos Klein e 

Ederson Dutra - membros. O Senhor Presidente colocou em 

primeira e única discussão e votação o Projeto de Lei nº 

28/2019 de autoria Vereadora Rosangela Farias Sofa. 

Solicitou a palavra a vereadora autora, disse que esse 

projeto de lei é para instituir a campanha agosto lilás e o 

programa Maria da Penha vai à escola no âmbito Municipal, 

porque ele já existe no âmbito Estadual, então é só para 

firmar ele no âmbito municipal; é um compromisso do 

município ter a campanha agosto lilás e o programa Maria da 

Penha vai à escola; dentro desse projeto estará falando que 

o agosto lilás será trabalhado em todas as escolas e serão 

trabalhados durante o ano e durante o mês de agosto será 

intensificado para falar da violência contra mulher, para 

falar sobre a Lei Maria da Penha e todas as mudanças que 

são favoráveis a essa lei, e também o trabalho que estamos 

fazendo junto a campanha da violência contra mulher, é o 

ano inteiro, mas que fique aqui documentado o projeto do 

mês de agosto a nível municipal. O Vereador Fabiano 

solicitou a palavra e disse que a respeito do projeto de 

lei 17, sou favorável. O Senhor Presidente pede a 

secretaria que registre o voto favorável do vereador 

Fabiano Taquara. Então são onze votos favoráveis e nenhum 

ausente. O Senhor Presidente declarou o Projeto Lei nº 

28/2019 de autoria Vereadora Rosangela Farias Sofa, 

aprovado por onze votos favoráveis em primeira e única 

discussão e votação. O Senhor Presidente determinou a 

primeira secretária que faça a leitura do expediente - 

informou que a ata da 25ª Sessão Ordinária de 2019 

encontra-se a disposição na secretaria desta casa de leis. 
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Ofício n° 326/2019 de autoria do Exmo. Senhor José Izauri 

de Macedo, Prefeito Municipal, comunicando licença médica. 

O Senhor Presidente informou que conforme disposições da 

Lei Orgânica Municipal e regimentais desta casa de leis, no 

referido período, o excelentíssimo Senhor Vereador Simon 

Rogério Freitas Alves da Silva, assume em caráter interino 

a chefia do Poder Executivo Municipal, e eu, Claudio Cezar 

Paulino da Silva, a chefia do Poder Legislativo Municipal. 

Por questão de ordem o vereador Antônio Carlos Klein disse 

que gostaria de usar a palavra em nome da liderança do 

prefeito. Disse bom dia aos senhores vereadores, a 

população aqui presente, aos que nos ouvem pela rádio; 

solicitei a palavra aqui nesse momento da sessão, poderia 

até ser utilizada tribuna, mas a tribuna fica hum horário 

mais avançado e todos estão mais atentos durante as 

discussões; irá fazer um breve relatório aqui das situações 

do município em relação ao índice da folha de pagamento, 

que virou uma conversa bastante forte na cidade e nesta 

casa; porque a lei de responsabilidade fiscal exige que a 

prefeitura tenha um parâmetro de gastos com referência a 

folha pagamento do pessoal que não pode ultrapassar a 

determinados índices que são colocados em lei, existe um 

limite prudencial, um limite de alerta e o limite máximo de 

endividamento de gastos; o limite máximo é 54%, o limite 

prudencial 51.30% e o limite de alerta 48.60%, o nosso 

índice aqui em Naviraí vem já de administrações passadas se 

acumulando e nessa administração chegou a 68% mais ou 

menos, o que acarretaria inclusive problemas sérios em 

relação a administração, não chegando a cassação, porque 

houve uma flexibilização até pelo Governo Federal pela 

legislação nesse sentido, mais que atrapalha todo andamento 

da máquina administrativa da prefeitura em relação ao 
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estouro do índice; o que foi sendo feito pelo executivo 

através da gerência de finanças, cumprindo determinadas 

ordens emanadas pelo prefeito através de decreto, o índice 

nesse quadrimestre agora caiu para 58.68%, ainda está acima 

do limite máximo, mas houve uma redução bastante grande e 

com uma previsão do gerente financeiro para que nesse 

próximo quadrimestre venha para dentro do índice do limite 

máximo prudencial; com essa redução do índice houve uma 

folga nos gastos da prefeitura para que as coisas possam 

andar com mais facilidade; disse também sobre a última 

arrecadação do Refis, todos sabem que a dívida do IPTU é 

bastante grande e estava ultrapassando trinta milhões de 

reais e com a indicação do vereador Fabiano Taquara, o 

prefeito fez a lei do Refis que foi colocado em execução, e 

houve a participação muito boa da população nesse último 

refis; no dia 29 de abril de 2019 a 12 de agosto de 2019, 

foram negociados entre recebimentos e valores que foram 

parcelados pela população, o valor de cinco milhões 

duzentos e trinta e sete mil novecentos e dezoito reais e 

sessenta e nove centavos, desses cinco milhões, três 

milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e 

noventa e três reais e quatorze centavos já foram pagos, já 

estão nos cofres do município, o restante foram feitos 

parcelamento e vai entrando gradativamente mês a mês; então 

podemos dizer que foi um sucesso esse último refis, uma 

arrecadação muito boa em relação aos valores que estavam 

atrasados, o que até justifica que seja feito um novo refis 

até o final de dezembro agora, para que as pessoas possam 

vir até a prefeitura para fazer seu acerto de contas e 

ficar em dia com o município; até porque por força da lei 

de responsabilidade fiscal, àqueles que estão em débito 

ainda e que não procuraram para fazer um parcelamento, que 
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não fizeram a quitação, vão sofrer protesto e isso não é 

porque o prefeito é ruim ou porque os vereadores estão 

deixando, mas é obrigado por lei serem levados a protestos 

os valores que não foram pagos, então vai ter muita gente 

que vai receber a notificação de protesto; então se houver 

um novo refis até o dia 31 de dezembro e a pessoa 

notificada de protesto pode ir até a prefeitura e fazer o 

parcelamento para colocar em ordem a sua vida em relação 

aos tributos municipais de IPTU e imposto sobre serviço; eu 

quero colocar também para a população, o senhor presidente 

e vereadores, é que com esse dinheiro arrecadado, três 

milhões e quatrocentos e oitenta e cinco mil deu uma folga 

bastante grande para administração municipal para até o 

final do ano; hoje nós temos a farmácia municipal 

completamente suprida de remédios, se alguém quiser visitar 

e ver, existe remédio, não tem falta de remédio e todos 

aqueles remédios básicos que são necessários na farmácia 

têm e com bastante sobra, com bastante folga; era um 

problema sério que tínhamos aqui no município de falta de 

remédio, hoje não tem mais; sobre o tapa buraco da cidade 

que precisa comprar matéria-prima, já tem material 

suficiente para manter sempre em ordem o tapa buraco para 

que a população não tenha problemas para trafegar com seus 

carros pela cidade, todos os serviços básicos da prefeitura  

estão sendo colocados em dia com arrecadação que foi feita, 

então a prefeitura hoje não tem hoje nenhuma dificuldade de 

dinheiro para poder tocar os serviços básicos; as 

obrigações também da prefeitura previdenciárias e sociais, 

também estão todas em dia, o Sérgio, gerente de finanças 

disse que poderia até anunciar para todos, que agora no 

próximo mês de outubro, vai  ser feito o pagamento de 100% 

da primeira parcela do 13º salário e o restante também já 
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tem recursos garantidos para que não haja nenhum atraso; 

outra coisa que podemos anunciar a população, é que o 

caminhão novo com muque para atender a questão da 

iluminação pública que foi tanto falado aqui, já foi 

adquirido, está na cidade e nos próximos dias vai ser 

colocado para trabalhar, principalmente porque daqui um 

pouco já acontece a chegada das lâmpadas leds para a troca 

das lâmpadas aqui no centro da cidade e esse caminhão vai 

ser utilizado para isso; na saúde, nós já temos sendo 

instalados no hospital e nos postos de saúde as cadeiras 

para acomodar bem a população enquanto espera serem 

atendidas, também chegaram as poltronas que vão para os 

quartos no hospital municipal, que vão servir aos 

acompanhantes das pessoas que estão internadas; também 

estão terminando o credenciamento para contratação de 

anestesistas, de fisioterapeutas e ortopedistas, nos 

próximos dias essa parte também será solucionado, então a 

situação hoje está bem mais tranquila, e tem como o 

município começar a prestar um serviço mais efetivo para a 

população; esperamos que o prefeito volte do tratamento 

médico dele com saúde para que a gente possa daqui para 

frente tocar a cidade com mais agilidade, com mais 

desenvolvimento para a população; então são essas 

informações do gerente de Finanças e do Prefeito Municipal 

da situação financeira do município atualmente. O vereador 

Josias agradeceu a presença do ex-vereador e presidente 

dessa casa de leis, Jaime Dutra, a Lurdinha, o Carlos, 

Miltinho, Reinaldo, Geninho do Sul News e do Laniere que 

sempre está aqui participando das reuniões dessa casa 

deles. O vereador Ederson Dutra solicitou a palavra pela 

liderança, cumprimentou os nobres edis e disse, espero que 

o presidente presida essa casa de leis conforme o regimento 
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interno e de espaço para todos os vereadores numa 

democracia; aos meus amigos ouvintes da Rádio Cultura, 

amigos presentes, Milton, Reinaldo, Baiano, Carlos, Aninha, 

Jaime Dutra meu pai, Lanieli, Zé Luiz Bressa, ouvindo a 

fala do vereador Klein, eu fiquei bem atento quando ele 

tocou no índice, falando que já veio estourado dos outros 

mandatos e eu lembro quando o doutor Izauri prometeu um 

choque de gestão, onde iria cortar os cargos comissionados, 

iria fazer um mandato bem enxuto e não foi o que aconteceu; 

se fosse outro Prefeito que estivesse sentado na cadeira do 

Izauri, já estava cassado há muito tempo, mas como é o 

doutor Izauri parece que nada acontece contra ele; o que 

foi explanado pelo doutor Klein aqui hoje, todas as 

palavras de que vai contratar anestesista, que vai fazer 

isso, fazer aquilo, é só a continuidade das falácias do 

prefeito, o prefeito fala que vai fazer e estamos a um ano 

da próxima eleição e ele não fez nada; se prestaram atenção 

na última sessão quando a Ana Paula veio aqui, mostrou um 

slide e não mostrou nada, infelizmente esse mandato do 

doutor Izauri é só conversa fiada, não tem merenda nas 

escolas, tá faltando, essa é a realidade; não tem remédio 

na farmacinha coisa nenhuma, não tem médico contratado, não 

tem nada, só tem promessa do político que não cumpre com a 

sua palavra, essa é a realidade, então chegar aqui jogando 

dados falando que vai fazer, não queremos mais isso, nós 

queremos agora Presidente Cláudio César Paulino atitude, 

nós queremos agora máquina de asfalto recapeando nosso 

município, queremos esse dinheiro do IPTU que foi 

arrecadado para fazer o recapeamento, nós querendo que ele 

cumpra a contratação dos médicos que foi aprovado nessa 

casa de leis, não queremos mais conversa afiada, conversa 

jogada ao vento, vamos parar com isso gente, nós não 
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estamos com uma gestão boa não, não foi feito nada nessa 

gestão até hoje, nada, eu desafio qualquer Vereador aqui 

falar uma atitude do Prefeito que venha de encontro ao 

anseio da população Naviraí, desafio qualquer Vereador, o 

prefeito e qualquer munícipe, não foi feito nada, só foi 

prometido e não foi cumprido; escutou atentamente as 

palavras do doutor Klein, mas infelizmente não posso 

concordar com essas palavras, porque o índice está 

estourado desde o primeiro dia do mandato dele, e ele 

poderia ter feito umas medidas de austeridade e ter 

abaixado o índice, mas infelizmente não fez isso, agora 

falar que tá fazendo, esse prefeito não está fazendo nada. 

O vereador Júnior disse que precisa fazer um esclarecimento 

aqui pela liderança; o presidente Claudio Cezar disse: 

gostaria que o senhor me entendesse e fazer depois da 

tribuna, porque senão a gente não vai dar sequência aqui na 

sessão.  O vereador Júnior disse que foram relatados alguns 

dados aqui e que não condizem com a verdade, é importante 

que as pessoas saibam da realidade, não quero usar isso 

para discutir politicamente, estou pedindo pela liderança, 

para trazer dados relevantes de conhecimento de importância 

e relevância para o público na forma que o Regimento 

Interno prevê que a palavra pela liderança pode ser usada, 

para trazer dados. O Senhor Presidente por ter concedido ao 

vereador Ederson, também irá conceder por cinco minutos a 

palavra ao vereador Júnior. Júnior disse que primeiro 

concordo, o vereador Klein traz a luz aqui, as ações do 

governo e uma das funções entendo eu, nessa minha concepção 

da liderança do prefeito, da liderança do governo, é 

justamente informar a população, porém, por questão de 

conhecimento de alguns assuntos que a gente já vem 

acompanhando, tem alguns dados que precisam ser corrigidos, 
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não é contestar aquilo que foi falado, mas fazer alguma 

correção, o índice da folha de pagamento de fato houve uma 

redução de 64 da última publicação do primeiro 

quadrimestre, para 58 aproximadamente, só que boa parte 

disso, é importante dizer, foi uma jogada contábil, por 

assim dizer, é passar a considerar algo que não estava 

sendo considerado que são os rendimentos do Naviraiprev, 

isso acrescenta a receita algo em torno de dezessete 

milhões e faz cair bruscamente mesmo o índice da folha, 

então não é de realidade, não é de ação efetivamente 

tomada, é de passar considerar algo que já existia e que 

não estava sendo considerado antes, que tá sendo amplamente 

discutido no país inteiro pelos tribunais de contas; a 

segunda informação - farmácia Municipal, eu tenho 

acompanhado já alguns meses, todos os meses eu visito a 

farmácia, de quinze em quinze dias, às vezes uma vez por 

semana, acompanhando os relatórios de projeção, desde a 

última vez que a responsável na época pela farmácia esteve 

aqui respondendo questionamentos, a partir dali fez um 

levantamento e tínhamos 52% de ausência de medicamentos 

naquela época, houve sim uma evolução, o Vereador não está 

equivocado, houve sim uma evolução de 52% de falta, a gente 

chegou a ter trinta e tantos por cento de falta, nossa meta 

de fiscalização que chega acima dos 80% de presença, mas 

dizer que não falta nada também não é correto, ainda existe 

a falta, mas de fato evoluiu, porque tem acompanhado mês a 

mês e está publicado no site da prefeitura inclusive, e o 

último detalhe que é importante também, um tema que a gente 

tá acompanhando, a questão do credenciamento, eu estive na 

prefeitura agora de manhã e tá longe de ser resolvido, o 

termo de referência que precisa ser publicado tá no zero 

praticamente, então é importante dizer, eu quero que isso 
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se resolva no menor tempo possível, porque é interesse da 

população, mas não tá caminhando como deveria, a impressão 

que eu tenho é que não é uma prioridade, que a gerência de 

saúde não está tratando o credenciamento como a prioridade 

que foi anunciada aqui nessa casa de leis, como deveria ser 

tratada. O vereador Fabiano solicitou a palavra pela 

liderança – disse bom dia senhor presidente, bom dia 

vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Cultura, 

senhor presidente eu fiz o refis aqui a primeira vez, foi 

aceito pelo prefeito, depois pedimos prorrogação juntamente 

com os nobres Edis aqui, foi aceito, e com duas sessões 

atrás, eu fiz novamente um requerimento pedindo que ele 

faça outro projeto para ir até dia 20 de dezembro, porque 

infelizmente a gente só ouve na prefeitura que não tem 

dinheiro e não tem dinheiro, mas a resposta que chegou para 

mim é o seguinte, informando que a administração Municipal 

não tem intenção de instituir um novo refis, uma vez que 

houve várias oportunidades para os contribuintes 

regularizarem seus débitos; isso é um dinheiro que o 

prefeito não está contando com ele; se eu não estou 

enganado, é uma dívida de trinta e três milhões que tem 

para receber, se receber os cinco milhões, recebeu 

praticamente 15% da dívida, agora o que a gente vê é que 

ele vai protestar aqueles que não pagaram, dá mais uma 

chance para a população, é um dinheiro que ele não tá 

esperando, então para que protestar, vai ter que protestar 

muita gente; já até comentei com doutor Klein para falar 

com ele para fazer um novo projeto para ir até o dia 20 de 

dezembro, vamos ter praticamente mas quatro meses para 

quitarem as dívidas; doutor Izauri tem que pensar bem antes 

de fazer isso aí, pensa bem antes de protestar os 

contribuintes. O Senhor Presidente determinou a primeira 
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secretaria para dar sequencia. 1ª Secretária: Apresentação 

dos Requerimentos, Pedidos de Informações, Indicações e 

Moções: Requerimento n° 162/2019 de autoria dos vereadores 

Edson Dutra e Luiz Alberto Ávila Silva Júnior; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Símon Rogério 

Freitas Alves da Silva, com providências para o Senhor 

Fernando Tadashi Kamitani, Gerente de Desenvolvimento 

Econômico, requerendo informações a respeito do andamento 

do projeto da Associação dos Apicultores de Naviraí e 

Região NAVI-MEL, referente à sacheteira de mel adquirida no 

ano de 2014, e que até o momento não foi instalada. 

Solicitamos, ainda, que para evitar o sucateamento da 

sacheteira, seja verificada a possibilidade de instalação 

da mesma no Parque de Exposições "Tatsuo Suekane" de 

Naviraí-MS, tendo-se em vista que o local já possui a 

infraestrutura física adequada, o que facilitaria a 

instalação da máquina, para a manipulação, armazenamento e 

comercialização do mel. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, em seguida em votação, sendo aprovado. 

Requerimento n° 170/2019 de autoria dos vereadores Luiz 

Alberto Alves da Silva Júnior e Cláudio César Paulino da 

Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Símon Rogério Freitas Alves da Silva, com 

providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, requerendo que seja encaminhado, a esta 

Casa de Leis, um relatório atualizado, detalhando o valor 

do prejuízo já decorrente dos atos de depredação do prédio 

da futura Creche Professor Francisco Antonio de Aquino, 

Creche do Ipê. O Senhor Presidente colocou em discussão, 

com a palavra o vereador autor Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior; disse: nobres vereadores, vereadoras, público que 

se faz presente nesta casa de leis, aqueles que nos 
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acompanham pela Rádio Cultura FM, senhor presidente vossa 

excelência tem acompanhado junto conosco a atuação da 

comissão que foi montada aqui no ano passado, para 

acompanhar a retomada ou para discutir a retomada e a 

conclusão das obras da creche do Ipê, isso aqui já foi 

objeto de inúmeros requerimentos, inúmeras indicações 

também, demonstrando e de deixando clara a preocupação 

deste Parlamento com o término daquelas obras, e aí nós 

estamos levantando aqui um aspecto importante desse 

processo, que é o levantamento de custos do prejuízo, o que 

já foi depredado lá, o que já foi quebrado, que já foi 

furtado e quanto isso representa para os cofres públicos, 

porque o fato é que nós tivemos uma reunião dessa comissão 

na semana passada e nos foi informado que vai ser feito um 

novo procedimento dentro do mesmo processo licitatório para 

poder concluir as obras, numa estimativa de custo de pelo 

menos setecentos mil reais para a conclusão da creche, 

podendo chegar a oitocentos por conta da atualização de 

alguns cálculos, de uma creche que já foi gasto um milhão e 

trezentos e ainda não foi concluída; e aí gostaria de saber 

desse custo que ainda vai, o que é prejuízo, o que é 

oriundo da depredação e porque está levantando essa 

questão; e aí se o senhor presidente permite já vou falar 

da indicação que temos e que vossa excelência assinou junto 

também que o assunto é o mesmo e quando for lida a 

indicação, vou me isentar de fazer o debate, porque 

entramos com uma indicação que é uma cópia fiel de um 

ofício que a comissão enviou para o prefeito municipal no 

dia primeiro de abril desse ano, e já faz cinco meses, que 

pedimos instalações elétricas mínimas para comportar a 

instalação de refletores e uma tomada, a manutenção dos 

postes de iluminação pública no entorno da obra, a 
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colocação de cerca, preferencialmente em alambrado que foi 

isso que foi conversado com a própria gerente de obras e a 

destinação de um vigia só período noturno, tudo isso para 

evitar o constante e o diário dano ao patrimônio público, a 

depredação daquela obra que tem causado cada dia que fica 

sem cerca e sem cuidado, é mais um prejuízo que se soma aos 

nossos bolsos, todos nós população de Naviraí, é o dinheiro 

dos nossos impostos; foi falado aqui da arrecadação do 

IPTU, é dinheiro que parte disso vai ter que ser destinado 

e cada dia que não mantém um vigia e cada dia que não se 

cuida do patrimônio público, é mais um prejuízo que se 

soma, é só isso que estamos pedindo, não estamos aqui 

pedindo para fazer milagre, para intervir nos processos 

burocráticos do MEC e do fundo nacional de desenvolvimento 

da educação, a gente sabe que tem coisas que não são da 

nossa alçada, mas aquilo que cabe a prefeitura, aquilo que 

compete a administração municipal que até hoje não 

aconteceu, então agora a gente quer saber o tamanho do 

prejuízo para poder tomar as medidas cabíveis. O Senhor 

Presidente disse que: aproveito esse momento para 

parabenizar o senhor que foi quem encabeçou essa comissão 

da creche do Ipê da qual eu faço parte também com muito 

orgulho, porque hoje nós temos no Brasil obras paralisadas 

de creche e escolas, em torno de mil e oitenta e cinco e 

nós aqui em Naviraí, através de uma iniciativa do senhor em 

formar essa comissão, já estamos avançando, então temos que 

cobrar o município para que preserve o patrimônio, mas a 

nossa parte aqui estamos fazendo, então parabeniza toda 

comissão da creche do Ipê. Eu coloco em votação, sendo 

aprovado. Indicação n° 139/2019 de autoria do Vereador 

Josias de Carvalho; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Símon Rogério Freitas Alves da Silva, com 
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providências para o ao senhor Gessé da Silva Andrade, 

Gerente de Serviços Públicos, indicando que seja realizada 

a pintura da faixa de pedestres, localizada na Avenida Nova 

Andradina, no Bairro Odércio de Matos, na altura do Bar 

Aparecida, entre a Avenida Caarapó e a Rua Recife. Com a 

palavra o vereador autor, disse que ainda estamos longe de 

uma verdadeira educação do trânsito, muitos motoristas 

infelizmente não sabem que o pedestre tem a preferência ao 

pisar na pista, não precisa nem ter faixa na verdade, mas 

até a consciência chegar a esse motorista para que possa 

evitar acidentes sérios que faz esse pedido, porque inibe 

um pouco. Senhor Presidente – solicito a primeira 

secretária que faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 

146/2019 de autoria Vereador Josias de Carvalho; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Símon Rogério 

Freitas Alves da Silva, com providências para a Senhora Ana 

Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, indicando que 

sejam feitas a drenagem e a pavimentação na rua Maria Souza 

da Conceição, localizada no bairro Jardim Progresso. Com a 

palavra o vereador autor, disse: fui procurado por uns 

quinze moradores que pediram para que eu estivesse 

intermediando essa situação caótica que estão pleiteando 

desde gestões anteriores, então irá conversar com a gerente 

de obras para que seja feita a drenagem e a pavimentação da 

referida rua, porque no período chuvoso prejudica muito os 

moradores, então estará lutando para que possa minimizar 

essa situação. Para encerrar eu quero agradecer a presença 

do professor Miro, companheiro, amigo sempre presente, Zé 

Luiz da imprensa e demais companheiro. Senhor Presidente – 

solicito a primeira secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. Indicação n° 147/2019 de autoria da Vereadora 

Lourdes Elerbrock; expediente endereçado ao Excelentíssimo 
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Senhor Prefeito Símon Rogério Freitas Alves da Silva, com 

providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, indicando que seja inserida a instalação 

de esgoto, em caráter de urgência, no Plano de Expansão da 

Rede de Esgoto, nas seguintes vias urbanas: a) na Rua 

Natália Teixeira Del Colle, localizada no loteamento 

Residencial Del Colle; b) na Alameda Cumandaí, localizada 

no loteamento Portal do Cumandaí; c) e nas ruas Clementina 

Foletto e Virgilindo Foletto, localizadas no loteamento 

Recreio Bandeirantes. Com a palavra a vereadora autora, 

disse: a gente fala tanto em meio ambiente, conservação, e 

fiz uma visita nessas ruas e fiquei boquiaberta com o que 

vi, lógico que não foi feito na gestão atual, mas todas 

essas ruas estão na margem do Rio Cumandaí e os esgotos 

dessas casas descem para o rio, uma coisa absurda, então 

gostaria que fosse feito um trabalho com urgência para 

salvar as nascentes do rio. Senhor Presidente – solicito a 

primeira secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

Indicação n°148 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Símon Rogério Freitas Alves da Silva, com providências para 

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

indicando que seja feito o rebaixamento do canteiro central 

na Avenida João Rigonato, no trecho compreendido entre a 

Avenida João Paulo II e a Rua Isaías Antônio Pereira. 

Senhor Presidente – solicito a primeira secretária que faça 

o encaminhamento da mesma. Indicação n°149 de autoria do 

Vereador Jaimir Jose da Silva; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Símon Rogério Freitas Alves 

da Silva, com providências para a Senhora Ana Paula 

Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, indicando que seja 

feito um estudo sobre a viabilidade de construção de uma 
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escola próxima ao Conjunto Habitacional Nelson Trad, para 

atender a demanda pelo ensino fundamental, existente no 

local. Com a palavra o vereador autor, cumprimentou a 

todos, agradeceu a presença do senhor Carlos da Polícia 

Civil e disse: senhor presidente, nosso município cresce de 

forma acelerada, precisamos proporcionar às crianças e 

adolescentes uma educação de qualidade, educação garante a 

cidadania do povo. O Conjunto Habitacional Nelson Trad não 

conta com serviços essenciais de qualidade de vida aos 

moradores, esse compromisso é de responsabilidade do poder 

público, da família e de toda sociedade; fui eleito para 

atender o reclame do povo para conhecer e apresentar ao 

poder as medidas que são importantes para elevar a 

capacitação da população; construir uma escola próxima ao 

conjunto habitacional para atender a demanda do ensino 

fundamental com certeza diminuiria o sofrimento dos 

moradores, porque não precisaria se dirigir a bairros 

distantes de sua moradia. Dar educação ao povo é o dever de 

quem pensa em construir uma sociedade com justiça, 

igualdade e sem discriminação. Senhor Presidente – solicito 

a primeira secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

Indicação n° 150/2019 de autoria dos vereadores Luiz 

Alberto Alves da Silva Júnior e Cláudio César Paulino da 

Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Símon Rogério Freitas Alves da Silva, com 

providências para a Senhorita Milena Cristina Feuser, 

Gerente de Administração, e para a Senhora Caroline Touro 

Beluque Eger, Gerente de Educação e Cultura, indicando que 

sejam adotadas providências, em caráter de URGÊNCIA, para a 

garantia da segurança do patrimônio público, no tocante ao 

local das obras da Creche Professor Francisco Antônio de 

Aquino, localizada no bairro Residencial Ipê, mediante a: 
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1.Viabilização de instalações elétricas mínimas para 

comportar a instalação de refletores e uma tomada; 2. A 

manutenção dos postes de iluminação pública no entorno da 

obra, a fim de proporcionar melhores condições de 

segurança; 3. A colocação de cerca, preferencialmente 

alambrado no entorno da obra, a fim de dificultar o acesso 

de usuários de drogas e de pessoas com intuito de causar 

dano ao patrimônio público; 4. A destinação de um vigia, 

prioritariamente para o período noturno, com o objetivo 

também de coibir a depredação do prédio e o uso indevido do 

local. Senhor Presidente – solicito a primeira secretária 

que faça o encaminhamento da mesma. Senhor Presidente disse 

que gostaria de agradecer a presença do Miltinho, do Carlos 

que levou o nome de Naviraí para todo Brasil, o Reinaldo 

servidor público, professor Miro, seu Osvaldo, Lanieri, 

Baiano. Moção de Congratulação n° 70/2019 de autoria do 

Vereador Marcio André Scarlassara; expediente endereçado ao 

Senhor Carlos Alexandre Rodrigues dos Santos, Policial 

Civil na 1ª Delegacia de Polícia de Naviraí, apresentando 

nossas congratulações, parabenizando o Servidor Público 

Estadual, natural de Montes Claros-MG, que atualmente é 

escrivão de Polícia, onde exerce seu cargo com grande 

eficiência. Iniciou sua carreira em Itaquiraí-MS e hoje em 

dia está em Naviraí-MS. No dia 31/08/2019, participou do 

Quem Quer Ser Um Milionário. Cada um que passa pelo quadro 

do Caldeirão tem a oportunidade de contar um pouco de sua 

história de vida para Luciano Huck, e não foi diferente com 

Carlos que durante o jogo, ele compartilhou que sua 

trajetória é marcada pela superação e contagiou com seu 

otimismo e bom humor. E representou nossa cidade, expondo 

em nível nacional, com orgulho, o fato de morar em Naviraí-

MS. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra 
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o vereador autor, cumprimentou a todos e disse que é motivo 

de alegria poder dar os parabéns ao Carlos, não pelo fato 

de ter ido ao Caldeirão do Luciano Huck, mas pelo fato das 

pessoas conhecerem a sua história e inspirar muitas 

crianças no caminho do bem e levar o nome da nossa querida 

Naviraí para o Brasil todo. E temos orgulho de ter você 

como policial civil aqui desempenhando um grande trabalho 

pra nós e já pedi que fique aqui por muitos anos, então 

receba essa simples congratulação dos treze vereadores e 

leve o nosso respeito ao delegado regional, doutor Eduardo 

Rocha e todos os colegas da profissão. Solicitou a palavra 

o vereador Ederson Dutra, disse que falar do Carlos é fácil 

demais, convive com ele na delegacia e é sempre essa 

simpatia; ele teve a felicidade de participar do programa e 

expor um pouco a sua vida e da sua história, então só quer 

dar os parabéns porque ele foi muito feliz com suas 

palavras com o Luciano falando de onde saiu e até onde quer 

chegar e tem certeza que o seu objetivo vai ser alcançado, 

e o que depender dessa casa de leis e do município, estamos 

de portas abertas, e futuramente será um membro do 

ministério público que é seu sonho, então te agradece como 

pessoa, pelo atendimento que presta na delegacia de polícia 

civil junto com o doutor Hudson e todos os amigos na 

delegacia, quem convive com você, sabe do seu coração 

enorme, da sua presteza, do seu amor ao próximo, não é só 

um policial que só pensa em fazer um papel, não, ele vai 

além, vive aquilo ali com sentimento, é uma honra ser seu 

amigo e fique com Deus. Em seguida colocou em votação, 

sendo aprovada. Por questão de ordem o vereador Marcio 

André Scarlassara solicitou fazer uma moção de 

congratulação verbal para uma pessoa que muito contribui 

para Naviraí, Ana Maria Rodrigues Coelho, a Aninha da 
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educação, que iniciou a sua vida pública em 1989 no 

município de Itaquiraí como professora e tem o dom de 

trabalhar e resolver problemas, ficou treze anos a frente 

do sindicato dos servidores municipais desenvolvendo um 

grande trabalho no município; quando saiu do sindicato foi 

ser secretaria no município de Itaquiraí e tivemos a grata 

satisfação do ex-prefeito Léo trazê-la para Naviraí, 

ficando de 2013 a 2017 na educação, mas ajudava em todos os 

setores fazendo um grande trabalho; como ela gosta de 

política, quem sabe ela vire uma vereadora no próximo 

mandato; disse ainda que ela conseguiu uma emenda no valor 

de três milhões através do deputado Onevan de Matos, junto 

com o prefeito Izauri para a UEMS onde está trabalhando, 

trezentos e cinquenta mil do Fabio Trad e setecentos e 

cinquenta mil do senador Nelsinho Trad junto com o Chagas, 

é um dinheiro que fica para o município de Naviraí, então 

pede aos treze vereadores para assinar essa moção, ficando 

nosso carinho e nosso respeito a história da Aninha e que 

possa trabalhar muitos anos por Naviraí. O Senhor 

Presidente solicitou que a secretaria faça por escrito para 

enviar e os vereadores que quiseram assinar, que fique a 

vontade. Colocou a moção em votação, sendo aprovada. O 

vereador Josias agradeceu a presença do professor João, da 

Aninha, Miltinho, ao Maikon que é músico da Igreja 

Presbiteriana Independente. Moção de Congratulação n° 

53/2019 de autoria Vereadora Rosangela Farias Sofa; 

expediente endereçado à Senhora Marizélia Mazzini Medeiros, 

Gerente de Assistência Social, e à Senhora Patricia Vieira 

de Paula, Enfermeira e Coordenadora da Estratégia Saúde da 

Família - ESF Boa Vista, apresentando nossos parabéns pelo 

excelente trabalho desenvolvido no evento "Tarde do 

Mamaço", que foi realizado no dia 9 de agosto do corrente 
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ano, no Centro de Convivência do Idoso. O Senhor Presidente 

colocou a moção em discussão, em seguida em votação, sendo 

aprovada. Moção de Congratulação n° 67/2019 de autoria da 

Vereadora Rosangela Farias Sofa; expediente endereçado ao 

Senhor Aníbal Silva Bezerra, Vice-Presidente da Associação 

dos Aposentados Pensionistas e Idosos de Naviraí (AAPIN), 

apresentando nossas congratulações ao Senhor Aníbal, por 

representar nosso município, juntamente com todos os 

representantes dos aposentados do Estado de Mato Grosso do 

Sul, que estiveram em Brasília (DF), entre os dias 19 e 23 

de agosto de 2019, visitando todos os senadores do nosso 

Estado. A visita visou a entrega de documentos aos 

senadores, propondo mudanças no texto base da reforma 

previdenciária, assim como a sensibilização dos 

parlamentares, sobre as questões prejudiciais aos 

aposentados, pensionistas e idosos, referentes à reforma da 

Previdência Social. Parabenizamos o Senhor Aníbal pelo 

empenho e comprometimento, na luta por melhorias para os 

aposentados, pensionistas e idosos do nosso município, 

classe da qual é representante. O Senhor Presidente colocou 

a moção em discussão, em seguida em votação, sendo 

aprovada. Moção de Congratulação n° 68/2019 de autoria 

Vereadora Lourdes Elerbrock; expediente endereçado à 

Senhora Caroline Touro Beluque Eger, Gerente de Educação e 

Cultura, extensivo a todos que participaram da "Parada 

Cívica: História e Memória da Educação de Naviraí", 

apresentando nossas congratulações pelo planejamento e pela 

organização do evento que resultaram em apresentações que 

emocionaram o público presente, devido à enorme 

demonstração de cidadania dos nossos cidadãos naviraienses. 

São iniciativas como essa que mobilizam a sociedade, as 

organizações e a população como um todo, e garantem o 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

resgate da cidadania, da história da nação e da nossa 

cultura. A população pôde apreciar a beleza do trabalho dos 

professores, dos alunos e de toda a comunidade escolar, 

como o cuidado no esmero dos detalhes e da organização, 

para que o desfile pudesse ser permeado de criatividade e 

alegria. Por tudo o que foi vivenciado no dia 7 de setembro 

na Parada Cívica, como demonstração de civismo dos nossos 

munícipes, é que não poderíamos deixar de parabenizar os 

profissionais da educação, cultura e a todas as pessoas 

envolvidas, direta e indiretamente, que contribuíram para 

que esse maravilhoso evento fosse realizado em nosso 

município. O Senhor Presidente colocou a moção em 

discussão, em seguida em votação, sendo aprovada. Moção de 

Congratulação n° 69/2019 de autoria Vereador Claudio Cezar 

Paulino da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Símon Rogério Freitas Alves da Silva, com 

cópia para o Senhor Adriano José Silvério, Gerente de 

Esportes e Lazer, apresentando nossas congratulações pela 

realização da Copa Municipal de Voleibol realizada nos dias 

17 de agosto a 7 de setembro com a participação de 4 

(quatro) equipes femininas e 3 (três) equipes masculinas, 

totalizando 80 (oitenta) atletas e dirigentes. A Copa 

Municipal de Voleibol foi um evento esportivo de suma 

importância, porque proporcionou prestígio ao público 

naviraiense e incentivo ao esporte, contribuindo 

profundamente tanto na questão da boa saúde quanto na seara 

da inclusão social, e, ainda, no afastamento das pessoas do 

mundo da criminalidade. Diante deste cenário, esta Casa de 

Leis não poderia deixar de render sua homenagem a este 

acontecimento. O Senhor Presidente colocou a moção em 

discussão, com a palavra o vereador autor, disse que não 

poderia deixar de comentar, porque esteve presente e quando 
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as coisas estão acontecendo tem elogio e hoje tivemos 

moções de vários vereadores aqui, porque queremos que as 

coisas avancem e caminhem da melhor maneira possível; e o 

esporte que sempre foi criticado hoje vem se destacando, 

com várias modalidades esportivas acontecendo e todos sabem 

que não é fácil, então tem que parabenizar quem organiza. 

Com a palavra o vereador Júnior do PT, disse que só pra 

reforçar essa moção ao pessoal da gerência de esportes, é 

para enaltecer de fato o trabalho dos servidores e 

servidoras, eles merecem o nosso reconhecimento, esse é um 

aspecto extremamente positivo e já falei aqui o que penso 

de moções de congratulação e merecem mais ainda 

reconhecimento pelas condições em que eles trabalham, até 

hoje eles não tem nenhum veículo, talvez nesse curto 

período que nosso amigo vereador Simon está em condição de 

prefeito, das poucas coisas que é possível fazer num curto 

período de tempo, poderia dar essa atenção a gerência de 

esportes e conseguir levantar um veículo para que 

potencializem o trabalho que eles já vem fazendo sem as 

devidas condições. O senhor Presidente colocou em votação, 

sendo aprovada. Moção de Pesar n° 28/2019 de autoria da 

Vereadora Rosangela Farias Sofa e outros Edis; expediente 

endereçado aos familiares do Senhor Yoshio Miyazaki, 

apresentando nossos mais profundos sentimentos de pesar, 

pois é com grande emoção, que, unidos aos familiares e 

amigos, lembramos do senhor Yoshio Miyazaki. A sua partida, 

ocorrida no dia 9 de setembro do corrente ano, 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 

Miyazaki perpetuem-se em todos aqueles que lhe eram caros. 
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Por todo o legado que construiu em vida, dedicação à 

família, ao trabalho e aos amigos, é que prestamos esses 

votos de condolências do Poder Legislativo Municipal de 

Naviraí – MS. O Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária 

que faça o encaminhamento da mesma. O Senhor Presidente 

disse que não poderia deixar de agradecer o pessoal da 

Concrenavi, que no dia de ontem em uma chácara nos fundo do 

Harry Amorim aconteceu um incêndio muito perigoso e a 

Concrenavi prontamente atendeu a solicitação da Senhora 

Milena mandando um caminhão pipa para conter o incêndio. 

Agradece também o corpo de bombeiros, porque tinha vários 

focos de incêndio no município de Naviraí e enquanto 

estávamos com o caminhão da Concrenavi apagando o incêndio, 

o corpo de bombeiros estava apagando o fogo de uma 

residência no mesmo bairro, então foi um momento de muita 

tensão ontem a tarde, poderia ter acontecido uma tragédia 

maior se não fosse o empenho e a parceria dos empresários; 

também vamos fazer jus a chefe de gabinete, a Milena que 

prontamente correu atrás, ao Zé Luiz que também ajudou a 

apagar o incêndio, foi tenso, com os moradores 

desesperados, mas graças à Deus a gente conseguiu evitar o 

pior; então mais uma vez agradeço à Concrenavi pela 

cedência do caminhão e do motorista e a todos que ajudaram 

a controlar o incêndio da chácara. Em seguida passou para o 

momento da tribuna. Tribuna. O Senhor Presidente convidou 

para fazer uso da tribuna, o Vereador Antonio Carlos Klein 

– cumprimentou a população de Naviraí; disse que gostaria 

de fazer alguns esclarecimentos a mais em relação ao meu 

trabalho hoje na administração municipal; todos nós somos 

responsáveis por aquilo que nós fazemos na vida, e nessa 

administração do prefeito Izauri eu me considero também um 

dos responsáveis pela sua eleição, nós estivemos juntos na 
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coligação na campanha, pedindo a população que votação pra 

ele pra se tornar nosso prefeito; então de qualquer forma 

sem olhar para o lado de que o vereador é obrigado a 

auxiliar a administração municipal, a gente tem esse 

compromisso no sentido de que ela dê certo, é isso que a 

população espera, que qualquer prefeito que assuma a 

prefeitura seja um bom prefeito para a população e nós 

encontramos várias dificuldades nos dois primeiros anos de 

mandato, pra colocar a casa em ordem, para resolver 

situações que estavam pendentes e isso ao longo do tempo 

vem se fazendo e neste ano depois de várias cobranças dos 

próprios vereadores de que o prefeito precisaria ter um 

líder aqui nesta casa, ele então me convidou para ser o 

líder e quando convidou eu falei: prefeito te conheço a 

muito tempo, a gente é advogado juntos quase o mesmo tempo 

de Naviraí, desde 1981, já estivemos juntos na presidência 

da OAB e eu vou aceitar a liderança não para ser o seu 

defensor, mas para colaborar com a sua administração de uma 

forma mais efetiva para que as coisas possam acontecer, 

isso foi em março, graças a Deus, a partir de então nós 

começamos a ter atuações junto a administração municipal, 

junto a diversos órgãos da cidade, especialmente na área da 

saúde e a gente conseguiu ver coisas acontecendo de uma 

forma melhor, bem mais tranquilas e sempre falou aqui que 

não podemos sermos portadores do pessimismo e do 

negativismo em relação a nossa cidade, nós temos muita 

coisa a ser feita, muita coisa não foi feita que ainda 

precisa ser feita, muita coisa para resolver na área da 

saúde, infraestrutura e em todos os segmentos da cidade; a 

gestão precisa se soltar mais para que não haja 

emperramento da máquina e estamos trabalhando fortemente 

nesse sentido junto ao prefeito; hoje nosso colega vereador 
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Simon que também apoiamos para presidência da casa, hoje 

ele é o prefeito em exercício em face do pedido de 

afastamento temporário do prefeito Izauri para tratamento 

de saúde, mas deve estar retornando quarta-feira, ele 

também é o líder do prefeito Simon, tem um diálogo bastante 

bom na prefeitura além de ter aqui na câmara, então tem que 

enaltecer as coisas boas que acontecem na cidade porque 

tudo o que falamos aqui vai ao conhecimento de todo Brasil 

e até do mundo inteiro, porque as redes sociais tem alcance 

ilimitado, então quando só colocamos situações ruins, 

criamos imagens ruins da nossa cidade para as pessoas de 

fora e isso dificulta depois que que empresários queiram 

vir pra cá para ajudar a cidade a crescer, então ele sempre 

está tentando trazer as coisas boas da cidade para que 

possamos ter uma outra imagem; sempre relembra da época do 

finado prefeito Euclides Fabris que criou um clima de 

entusiasmo na cidade e as pessoas se sentiam bem e queriam 

vir para Naviraí e a gente precisa voltar esse tempo, 

precisamos ter entusiasmo de que nossa cidade é boa, que 

está crescendo, se desenvolvendo e que cada um fazendo a 

sua parte vai ajudar a cidade crescer cada vez mais; então 

hoje trouxe dados relevantes em relação a administração 

municipal, principalmente no que diz respeito ao índice que 

houve uma redução bastante grande, hoje está em 58,68% 

quando o nível máximo que poderia atingir é 54, mas 

conversando com o Sérgio, gerente financeiro, nos próximos 

meses deve cair para esse índice prudencial, a forma como 

foi contabilizados os recursos ou deixou de contabilizar, é 

problema técnico que hoje está sendo adequado para que 

Naviraí não fique configurando entre as cidades do estado 

que tenha o índice estourado, então isso favorece a 

administração no sentido que as coisas possam acontecer com 



                       
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

mais facilidade, porque daí há uma folga no gasto do 

dinheiro que o município arrecada; outra coisa é a questão 

da arrecadação do último refis que foi muito bom, houve uma 

negociação de pessoas que estavam devendo para a prefeitura 

e deu uma folga bastante grande para administração nesses 

próximos meses, no sentido de ter dinheiro em caixa para 

manter a farmácia abastecida, hoje se existe falta de 

remédios são alguns pontuais, também tem a farmácia que 

atende dentro do hospital no final de semana; o tapa buraco 

da cidade está andando bem, existe material suficiente para 

manter esse serviço sendo feito, serviços básicos de uma 

forma geral estão caminhando em nossa cidade, algumas 

deficiências existem, mas são coisas que estamos procurando 

corrigir, as obrigações previdenciárias sociais do 

município estão todas em dias; décimo terceiro salário que 

é de interesse de todos os servidores e também do restante 

da população, porque quando entra o décimo terceiro se 

gasta mais no comércio; o caminhão comprado com recurso da 

Cosip já está na cidade e deve começar a trabalhar nos 

próximos dias; vai ser liberado o convênio do governo 

federal para a troca das lâmpadas do centro da cidade para 

led, que tem menos gasto de energia; chegaram as cadeiras 

longarinas para o hospital municipal e postos de saúde, 

estão sendo instaladas; chegaram também as poltronas 

confortáveis para os acompanhantes nos quartos; a reforma 

do hospital municipal está caminhando; também tem o 

trabalho que o Welligton está acelerando mais para que 

realmente efetive a contratação de anestesistas, 

fisioterapeutas, ortopedistas e outras especialidades, 

através de credenciamento do hospital municipal, então as 

coisas começam a andar, a cidade está limpa, organizada, 

coisas pontuais que a população tiver pode nos procurar que 
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vamos tentar resolver, estamos trabalhando fortemente com o 

prefeito para que seja feita a revitalização do balneário, 

que é uma necessidade; tem também a lei que virá para a 

câmara nos próximos dias, que permite a prefeitura fazer a 

licitação para contratação de empresas de OSS, só está 

acertando alguns detalhes para vir pra câmara; temos o 

compromisso do governo do estado se a administração do 

hospital não for feita de forma direta pelo município, o 

estado coloca recursos maiores que duzentos mil que coloca 

aqui, a exemplo que é feito em Nova Andradina que chega a 

quase um milhão de reais; e a realidade do nosso hospital é 

essa, temos hospital de fato regional, que de direito não 

recebe recurso do governo para poder fazer o atendimento, 

porque atendemos pessoas de Itaquiraí, Eldorado, Iguatemi, 

Mundo Novo, com recurso do município e acaba prejudicando a 

população da nossa cidade, então a necessidade de se tornar 

hospital regional com administração feita de forma indireta 

com recurso do governo do estado é uma necessidade e já foi 

amplamente estudado, então nos próximos dias deve vir pra 

câmara e se resolve mais esse problema. Então queria dizer 

a população que está trabalhando junto ao prefeito, um 

vereador que procura ajudar na administração e tudo o que 

quiserem trazer ao nosso conhecimento, estamos aqui para 

ajudar para que possamos ter uma cidade melhor para todos 

os naviraienses; que Deus abençoes a todos. O Senhor 

Presidente convidou para fazer uso da tribuna, a Vereadora 

Rosangela Farias Sofa - cumprimentou a todos ouvintes da 

rádio Cultura, ao pessoal que se faz presente, Miltinho 

nosso companheiro; vou começar utilizando esse meio 

comunicação para homenagear um trabalho de um importante 

cidadão Naviraiense que coleciona muitos destaques, está 

sendo homenageado através do SBT com as suas obras, 
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repercutindo dentro e fora do nosso país; falo do filho de 

Naviraí, do cidadão Laércio Lemos, poeta, artista plástico 

autodidata, compositor e pedagogo graduado pela 

Universidade Federal de MS, tem quase vinte e oito anos de 

serviço público federal, estadual e municipal, o Laércio é 

patrimônio cultural do município de Naviraí que muito nos 

orgulha, parabéns Laércio por tudo o que você é e parabéns 

por sua humildade e simplicidade em nosso meio, realmente 

você faz a diferença. Também quero parabenizar a prefeitura 

municipal no tocante ao 2º torneio de pesca, estendendo a 

todas gerências envolvidas, e enaltecer o Toninho Diniz que 

sonhou, compartilhou e se tornou realidade a rampa do rio 

Amambaí para esse grupo de pescadores; meu agradecimento 

especial aos participantes do 2º torneio de pesca que 

abrilhantaram o nosso dia com muita alegria, mas a sua 

satisfação vai para a única dupla feminina Jaqueline Braga 

e Jaqueline Ferraz que me representaram naquele rio, 

gostaria de dizer que vocês não venceram o torneio, mas 

venceram a barreira do preconceito porque no momento da 

partida o motor afogou e ouviram várias brincadeiras de mau 

gosto que repudio, mas mesmo assim foram determinadas e 

demostraram para todas as mulheres que a sociedade precisa 

vencer a desigualdade e que venham mais mulheres pescar, 

valeu meninas vocês realmente representaram as mulheres de 

Naviraí no torneio de pesca. Disse ainda o quanto foi 

importante pra nós estar presente e ver a satisfação do 

pessoal que se envolveu nesse esporte de pesca e em ver que 

Naviraí vem se consolidando na área esportiva, em todas 

modalidades. Disse também que a odontologia de Naviraí 

conquistou o primeiro lugar na categoria de vinte a 

cinquenta mil habitantes na etapa estadual e que estão 

caminhando para conquistar o prêmio nacional de saúde bucal 
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mais uma vez, assim como conquistaram o ano passado em 

primeiro lugar. Disse também a respeito da fisioterapia, 

que já está avançando para a contratação, o prefeito em 

exercício Simon já foi atrás e provavelmente na tarde de 

hoje poderá sair o documento para a contratação dos 

fisioterapeutas; parabenizou também as empresas: Atacadão 

dos estofados, Hiper festa que em poucos dias estará em 

Naviraí e a Mel acessórios que abriu as suas portas semana 

passada, sejam benvindos em Naviraí, que Deus abençoe seus 

trabalhos, suas empresas e que tenham sucesso nessa terra; 

e finalmente pedir a população de Naviraí muito cuidado com 

o fogo, com o lixo; não podemos pensar em fazer isso, não 

vão colocar fogo em folhas, já foi comentado aqui o que 

aconteceu ontem, então vamos cuidar porque nós estamos no 

período de seca e é um período muito propício e o pessoal 

até ficaram extasiados quando o fogo pulou o rio e pegou 

fogo do outro lado, e realmente é isso que acontece, está 

muito seco e uma fagulha de fogo acaba com muitos pastos, 

vamos tomar muito cuidado, peço para a sociedade que se 

policiem; desejo a todos uma ótima semana e que Deus nos 

proteja sempre. O Senhor Presidente convidou para fazer uso 

da tribuna, o Vereador Ederson Dutra - bom dia presidente, 

mais uma vez bom dia nobres edis, bom dia público presente, 

meu amigo Miltinho, Carteirinha, Reinaldo, Lanieri, Zé 

Rouco, Professor João, Juninho, Carlos, Aninha, Maicon, 

Edilson, professor Miro e ouvintes da Rádio Cultura; 

primeiramente quero pedir desculpa pela minha fala, eu 

estou muito gripado e quando tomo antialérgico acabo 

ficando um pouco sonolento; eu estava ouvindo a fala do 

nosso amigo doutor Klein, líder do prefeito, quando se fala 

em falar mal da cidade, eu não consigo me enxergar nessa 

fala, porque eu não falo mal da cidade, eu falo o que tá 
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acontecendo na cidade, eu ando na cidade, eu converso com a 

população e a população traz a demanda do município e a 

demanda está muito grande, já estamos indo no ano que vem 

para o último ano de mandato e nós não conseguimos ver o 

doutor Izauri conseguir encaixar alguma coisa que foi 

prometido; eu não tenho não torço contra o mandato do 

doutor Izauri, jamais, porque se torcer contra, eu estou 

torcendo contra a minha família, meus amigos, meus irmãos 

que moram em Naviraí; mas eu tenho que cobrar, o meu papel 

aqui cobrar, o meu papel aqui sempre foi mesmo de cobrança 

e eu tenho autoridade para cobrar, que eu estou legitimado 

pela população que me deu esse mandato e eu não poderia ser 

indiferente, chegar aqui que falar que tá tudo mil 

maravilhas, que não tá, quando eu cobro que está faltando 

remédio na farmácia  e que está faltando, quando eu falo 

que não está tendo cirurgia eletiva, não está tendo 

cirurgia, quando eu falo que não tá tendo merenda, não está 

tendo merenda, quando eu falo que não estão fazendo tapa 

buraco adequadamente, que só tem um caminhão rodando, é 

verdade, quando você pede para rebaixar um canteiro e eles 

não fazem, é verdade, é muito projeto, muito projeto 

mirabolante, infelizmente é a realidade, a verdade dói, mas 

essa é a realidade, eu não estou aqui para ficar jogando 

pedra no doutor Izauri, estou aqui para cobrar; ele tá 

tentando arrumar a casa, mas não tá dando conta; eu espero 

que o nosso prefeito Símon que tá sentado na cadeira dele 

hoje, que nesse curto espaço de tempo consiga tomar uma 

atitude, eu dou ideia para presidente Simon, que hoje é 

nosso Prefeito, para fazer exonerações para todos os 

gerentes, desde o gerente de equipe até o gerente de área, 

abaixa a folha de pagamento, antes dessa atitude chama o 

Serginho do financeiro e fala: eu quero dar aumento para o 
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funcionário público, dá aumento logo para o funcionário 

público e quando o doutor Izauri voltar, ele vai adequando 

de novo esse pessoal, tá dentro do índice e ele pode dar 

esse aumento, é uma atitude, a caneta tá na mão dele; eu 

dei essa ideia para o prefeito Símon, espero que ele 

atenda; sabe que é radical falar para exonerar todo mundo, 

mas precisa, mesmo cinco dias de mandato do prefeito Símon, 

eu acredito que ele vai tomar uma atitude que vai ser a 

diferença no mandato e na gestão do doutor Izauri. Estive 

em Campo Grande essa semana, estou toda semana em Campo 

Grande, eu tenho audiência no fórum e sempre uso essa minha 

agenda de advogado para visitar alguns deputados; visitei o 

deputado Onevan de Matos, visitei o deputado Jamilson Name, 

fui muito bem recebido e solicitei pra eles que estamos 

precisando de ajuda no município de Naviraí; falei para o 

Deputado Onevan que o Izauri voltando do seu atestado 

médico, vamos conversar com ele, vamos dar uma segunda 

chance para ele, vamos unir a classe política aqui, estava 

conversando com o presidente Fi da Paiol que foi muito 

feliz na sua na sua fala, a população depende primeiramente 

de Deus, segundo do executivo e do legislativo, se ficarmos 

digladiando até o final do mandato, essa gestão não vai 

andar, não vai chegar a lugar nenhum, eu tive o apoio 

necessário, tive respaldo em Campo Grande, o Jadilson Name 

deixou aberto umas emendas para o município de Naviraí, mas 

eu não quero só isso; eu falei para o deputado Onevan que 

estamos precisando da sua moral política, da sua influência 

junto ao governador do Estado e o Onevan de Matos falou: 

estou de coração aberto para conversar com ele; então a 

hora que o doutor Izauri voltar desse atestado, eu vou 

marcar uma agenda com ele junto ao deputado Onevan de Matos 

e toda a classe política e a sociedade do município de 
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Naviraí, para ver se a gente consegue resgatar alguma coisa 

e terminar esse mandato nosso de cabeça erguida, terminar 

com honra, porque o caminho que está sendo tomado no nosso 

mandato, do legislativo e do executivo é triste, o nosso 

fim é triste da política, hoje não estamos com moral 

nenhuma na política, hoje qualquer um pode ser candidato, 

qualquer um acha que pode ser candidato e bater e nós temos 

que apanhar calado muitas vezes; e vocês sabem da minha 

posição, eu não apanho calado, porque eu sei que eu estou 

fazendo o meu papel correto nessa casa de leis, agora 

precisamos ter altivez, altivez política, deixar a vaidade 

de lado, deixar o ego de lado, deixar o partido político de 

lado e pensar um pouco na população de Naviraí, então eu 

quero deixar bem claro aqui a todos os vereadores, ao 

presidente Fi da Paiol, que essa semana ainda o deputado 

Onevan tem  audiências, tem sessão e na sexta-feira ele vai 

estar aqui e vou convocar uma audiência com ele, com 

prefeito e com todos os vereadores, para gente fazer um 

pacto pelo Município de Naviraí. Fui questionado pelo amigo 

Jamilson Name, deputado estadual que eu apoiei, ele é meu 

amigo pessoal, ele é um homem de palavra e eu tive uma 

conversa com ele em Campo Grande e ele foi na brincadeira e 

me lançou pré-candidato a prefeito do município de Naviraí, 

quando eu cheguei eu vi no Facebook, aí virou aquele 

converseiro da rádio cipó, aí eu parei e falei: quem disse 

que eu não posso ser, eu não tenho rabo preso com ninguém, 

quem disse que eu não posso ser, eu respeito meu partido, 

meu partido vai para a plenária e que for decidido vai ser, 

mas quer saber por que que eu não posso ser, eu nasci aqui, 

eu tenho moral suficiente para ser candidato ao que eu 

quiser; agora muitos riquinhos aí, engravatados da elite, 

eles acham que por ter dinheiro, tem que fazenda, eles 
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acham que vai descer de goela abaixo, eles acham que vai 

ser como foi antigamente, acabou, alguém tem que peitar 

isso aí, não é a conta bancária que vai fazer um bom 

político, pelo contrário, a conta bancária alta, muitas 

vezes traz a soberba e muitos aí não gostam nem de pegar na 

mão do pobre, quando pega passa a mão na calça para limpar, 

entendeu, falar é fácil, falar eu quero ser prefeito, não é 

assim que funciona, é toda uma trajetória, tem vários nomes 

no município de Naviraí, o próprio Onevan de Matos pode ser 

pré- candidato a prefeito, o Bianchi do PSOL pré-candidato 

a prefeito, o doutor Klein pode ser pré-candidato a 

prefeito, o prefeito Símon que está na cadeira, pode ser 

pré-candidato a prefeito, a Rosângela vereadora pode ser 

pré-candidata a prefeita, porque não? Eles acham que mandam 

aqui? Não, pelo contrário. Não mandam. Quem manda aqui, é a 

vontade do povo, enquanto o povo tiver voz no parlamento, 

para falar, nós não vamos deixar passar barato; eu não 

tenho intenção de ser pré-candidato a prefeito, eu não 

tenho intenção, porque no dia de amanhã só pertence a Deus, 

eu estou no primeiro mandato de vereador e tem pessoas aqui 

com mais experiência de vida, agora falar que eu não posso 

ser candidato, aí não dá; então eu quero terminar minha 

fala aqui falando que eu não tenho medo de nada, eu não 

tenho rabo preso com ninguém, a minha eleição para vereador 

todo mundo sabe, me elegi pelo PSOL, não fizemos coligação 

com ninguém, não dependemos do dinheiro de ninguém; agora 

essa vergonha desse fundo partidário que vão triplicar e 

quando você vê muito dinheiro dentro de um partido 

político, pode desconfiar que coisa boa não é. Desejo a 

todos uma boa semana, desejo que nosso senhor Jesus Cristo 

na sua infinita bondade tenha misericórdia do município de 

Naviraí e que toque no coração dos políticos e se eles 
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quiserem sentar pra conversar, vamos tentar recuperar o 

tempo perdido no município de Naviraí. O Senhor Presidente 

convidou para fazer uso da tribuna, o Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior - cumprimentou excelentíssimo senhor 

presidente, Claudio Cezar Paulino da Silva, excelentíssimos 

vereadores, vereadoras, público que se faz presente nesta 

casa de leis, agradecer a presença de todos aqui, um bom 

número de pessoas, aqueles que nos ouvem pela Rádio 

Cultura, bom dia a todos, quase boa tarde. Primeiro vou 

aqui dividir minha fala em alguns tópicos para poder ter 

maior clareza daquilo que a gente quer falar; primeiro 

dizer que a gente não vai fazer críticas veementes aqui 

como são de costume com aquilo que a gente não concorda a 

respeito do mandato do prefeito Izauri, até porque o mesmo 

está afastado de licença médica, eu vou respeitar nesse 

momento que ele passa, mas quero falar da permanência ali 

por cinco dias, por assim dizer, se encerrando hoje, do 

nosso colega Presidente desta casa de leis Vereador Símon, 

que hoje Prefeito que deve inclusive estar acompanhando a 

sessão desta casa de leis; nós estivermos lá no primeiro 

dia, acredito que assim sendo muito franco com essa 

questão, ninguém entendeu, ou será que alguém entendeu o 

que aconteceu? População ficou em polvorosa, querendo saber 

o porquê disso, porque que o prefeito pegou cinco dias de 

atestado e colocou o presidente da Câmara como prefeito, 

ninguém sabe; e o fato é que ninguém sabe mesmo; ele 

apresentou um atestado, houve os trâmites regulares 

afastando por cinco dias e por cinco dias de acordo com que 

a lei prevê, assumiu o presidente desta casa, o Simon, hoje 

Prefeito e o vice-presidente dessa casa, hoje Presidente, 

Vereador Cláudio Cezar, essa é a versão oficial e é o que 

nós sabemos, vamos esperar; eu cobrei do Simon que nesse 
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período de cinco dias que se encerra hoje, deixe o seu 

legado, deixe sua marca lá, sei que tem trabalhado 

constantemente cada minuto, cada hora do dia, desses cinco 

dias tem sido dedicada a população de Naviraí, então eu 

quero aqui, parabenizar essa ascensão, obviamente que não é 

do jeito que a gente quer, com certeza não é do jeito que 

ele quis, mas tá lá ocupado assim como Vereador Cláudio 

César Presidente hoje, também citou no começo dessa sessão 

que não é desse jeito, mas o fato é que nós não sabemos do 

futuro, nós fazemos nossos planos e Deus ri, que o futuro a 

ele pertence, ele é que sabe como as nossas vidas vão 

correr daqui para frente e o que cabe a nós é estarmos 

prontos, estamos preparados para os chamados que a vida nos 

impõe, para as circunstâncias e as situações que a vida nos 

impõe, nós precisamos saber como lidar com cada situação do 

cotidiano, então desejar todo sucesso nessa passagem de 

cinco dias, no final desse dia e se vierem outros períodos, 

também que sejam bem sucedidos e principalmente voltados 

para o bem-estar da nossa população, no final das contas 

tudo que a gente faz aqui e tudo o que se propõe em fazer 

no mandato parlamentar, ou no mandato executivo, só se 

justifica, só tem real valor se for com o intuito de 

melhorar a qualidade de vida das pessoas, é pelas pessoas 

que nós estamos aqui, qualquer coisa diferente disso para 

mim não tem  serventia, então é nesse propósito que a gente 

vai continuar e pensando nisso nós iniciamos na semana 

passada os trabalhos, a primeira reunião da frente 

parlamentar em defesa dos direitos das pessoas com 

deficiência, para a gente como coordenador dessa frente, 

algo histórico, é um tema extremamente relevante e 

extremamente sensível, nós lidamos com pessoas deficientes 

no nosso dia a dia, mas muitos de nós, famílias, enfim, nós 
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não temos qualquer contato com essas pessoas, nós não 

sabemos absolutamente nada da realidade dessas pessoas e aí 

nós precisamos buscar no nosso interior, buscar a 

orientação de Deus também para que tenhamos a sensibilidade 

necessária para lidar com quem é diferente, para lidar com 

a necessidade dos outros e é muito disso que vai nortear as 

trabalhos dessa frente parlamentar; tivemos ali a presença 

e aí eu vou pedir perdão se eu esquecer de alguém, tivemos 

a presença de representantes da Anped, representantes das 

mães de crianças autistas, das mães de crianças com Down, 

da Universidade Federal, da Universidade Estadual, do 

Conselho das pessoas com deficiência, Conselho Municipal da 

APAE, do GAP grupo de apoio às pessoas com deficiência, 

enfim, uma série de cidadãos e cidadãs que se dedicaram 

parte do seu tempo para poder discutir o problema de outras 

pessoas muitas vezes, então nós queremos levar como lema da 

frente parlamentar em defesa das pessoas com deficiências, 

relatar aqui também a presença dos vereadores, Vereador Fi 

da Paiol, vereadora Rosângela, vereadora Lourdes, estiveram 

presentes também nessa primeira reunião e queremos fazer 

disso uma constante, levar como lema dos trabalhos dessa 

frente parlamentar; a frase que diz o seguinte: Nada sobre 

nós, sem nós. Nós vamos discutir os direitos da pessoa com 

deficiência, nós queremos as pessoas com deficiência, nós 

queremos as famílias no bojo dessa discussão, não é uma 

discussão que compete só a câmara de vereadores e só os 

vereadores, nós queremos que a sociedade de um modo geral, 

todos nós tenhamos a sensibilidade necessária para poder 

lidar com essas situações que são situações do dia a dia, 

muitas vezes aquilo que não tem não oferece dificuldade 

nenhuma para gente, que tem aí a plena capacidade mental, 

plena capacidade física, para um cadeirante, por exemplo, 
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uma pessoa com deficiência, pode ser uma barreira quase que 

intransponível, então é nesse sentido que a gente precisa 

observar, os equipamentos públicos principalmente precisam 

estar adequados não só a mim, mas a todos os seguimentos da 

sociedade e é muito disso que a gente vai discutir ao longo 

das reuniões da frente parlamentar; falar também, as 

pessoas têm me perguntado muito, os servidores público, a 

respeito do reajuste salarial senhor presidente, é o líder 

falou a respeito do décimo terceiro e o que a gente tem de 

oficial e já falei disso também, primeiro foi feito uma 

reunião com uma assembleia no sindicato há duas semanas 

atrás e onde o servidor Josmar Assis Selva, representando a 

administração, assumiu o compromisso de encaminhar o 

projeto de lei do reajuste para essa câmara no começo de 

setembro, aí não ficou uma data estipulada, quem estava lá, 

os servidores que estavam lá viram, eu entendo, essa é uma 

concepção minha que o começo de setembro vai até dia 15 no 

máximo, depois já é final e nós queremos aguardar e dizer 

para os servidores, fiquem atentos é direito de vocês, não 

é favor, o reajuste salarial que foi acordado, que foi 

proposto foi aceito, é direito dos servidores e precisa 

passar por essa câmera no menor tempo possível porque 

existe prazo, no máximo até o dia 20 tem que estar lá 

aprovado na mesa do prefeito para publicação para poder 

conseguir implantar já no próximo pagamento, nós estamos 

atentos, estamos acompanhando de perto desde o início das 

negociações e queremos ver garantido o direito do servidor 

em relação ao mínimo, que é o reajuste salarial a reposição 

no termos da inflação; por fim e não menos importante, 

quero aqui agradecer a todos os filiados e filiadas do 

partido dos trabalhadores, na pessoa do meu companheiro 

João Ravazine que está aqui, agradecer a participação, 
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ontem nós tivemos um processo de eleições diretas, fui 

reconduzido à presidência do partido por mais três anos e 

convidar a todos aqueles que são simpatizantes, que 

acreditam na política como meio de transformação da vida 

das pessoas, que acreditam no desenvolvimento econômico com 

justiça social, que acreditam no respeito às pessoas e no 

trabalho constante, principalmente por aqueles que mais 

precisam, se acheguem, filiem-se ao partido dos 

trabalhadores, vamos fazer diferença nas eleições dos anos 

vindouros 2020/2021, vamos juntos contribuir com a melhoria 

da qualidade de vida das pessoas, nada mais é para isso que 

servem as organizações partidárias, ou para isso que 

deveriam e devem servir, nós aqui nos dedicamos muito, nos 

dedicamos muito a empenhar o nosso trabalho a serviço da 

população e se você pensa da mesma forma, vem com a gente, 

vamos aderir a esse projeto e vamos discutir juntos aquilo 

que nós queremos, a Naviraí que o povo quer, a Naviraí que 

o naviraiense quer para os próximos anos; quero agradecer a 

todos que nos acompanham até agora, desejar a todos uma boa 

semana, fiquem com Deus, sucesso presidente Fi da Paiol, 

que seja duradoura a sua permanência nessa casa e se Deus 

abençoar e quiser, se for da vontade dele que seja na 

presidência dessa casa. O Senhor Presidente convidou para 

fazer uso da tribuna, o Vereador Josias de Carvalho – 

cumprimentou o senhor presidente, nobres pares, senhores 

presente, mais uma vez aqui quero agradecer a presença do 

Miltinho sempre aqui valorizando os trabalhos da nossa 

casa, que essa casa é a casa da população de Naviraí, 

Reinaldo, Laniere, Baiano, Carteirinha, obrigado pela 

presença, Aninha, o Carlos, professor João, Zé Rouco, 

professor Miro, Marco músico instrumentista, homem 

abençoado por Deus; bom se me perguntarem se esta gestão 
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está fazendo um excelente trabalho, ou seja, um trabalho 

com excelência, perguntar Josias, isso está acontecendo? Eu 

vou dizer não. Não está. Se me perguntarem que está sendo 

um ótimo trabalho realizado por essa gestão, também vou 

dizer que não está, mas não podemos deixar de reconhecer o 

empenho da gestão no tocante aos momentos que também são 

favoráveis à população; há questionamentos que não tem 

remédios na farmácia, pode não ter toda medicação, mas tem 

remédios e a medida que se tem a procura, então começa a 

entrar na lista para que seja feito o pedido da medicação; 

não tem médico no hospital, tem sim, porque senão os outros 

municípios não viria para Naviraí, mas sim direto para 

Dourados, é óbvio que não está atendendo à altura que 

merece, deveria ter mais médicos; os postos de saúde não 

estão atendendo como deveria, pode ser que haja falhas sim, 

mas estão atendendo; existem muitos problemas, mas hoje 

vivemos um momento difícil na política do Brasil, um 

momento difícil econômico e um momento difícil religioso, 

enfim, onde todos os segmentos são massacrados; houve erro 

de governos passados para chegar a tal ponto das críticas 

serem severas, radicais ao ponto de não entender ou de ter 

uma visão de que também há coisas boas dentro desse país, 

há coisas boas dentro desse estado, coisas boas dentro 

desse município, também tem um lado bom, mas é como aquela 

história, às vezes vendo só um pingo no quadro, não vendo o 

quadro todo; essa gestão tá sofrendo, isso não é novidade 

nenhuma, tem sido criticada e críticas pesadas, críticas de 

destruição, aqui críticas é bem-vinda, mas pouquíssimas 

críticas que trazem ideias, opiniões e que trazem saídas, 

mas aquela que massacra e coloca no fundo do poço, essa vem 

em abundância, vem por toneladas e eu digo aqui, sempre 

disse isso, quando a gestão não tem se destacado, respinga 
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também na Câmara Municipal, não porque vereadores não estão 

trabalhando e nem porque o Prefeito não está trabalhando, 

está, estão todos emprenhados e trabalhando, mas os efeitos 

são poucos e nós reconhecemos que os efeitos de fato não 

tem trazido uma grande relevância para aquilo que nós 

sonhamos, e corresponder a ansiedade dos nossos munícipes; 

o prefeito Izauri tem buscado recursos, tem promessas do 

nosso governo do estado, mas se vocês analisarem não dá 

para entender porque a obra do esgoto sanitário parou, 

iniciou de vento em popa e de repente parou e eu pergunto 

será que não tem forças ocultas por trás, para fazer aquela 

política de quanto pior melhor, será que não tem um dedo 

ali para que essa obra não seja concluída pensando no 

próprio umbigo, ao invés de pensar na saúde que estará 

trazendo para a população, porque já está provado e 

comprovado que o esgoto sanitário é saúde, mas está lá 

parada; eu gostaria de saber por que a Sanesul parou essa 

obra, ou Governo do Estado, de um acordo que foram feitos 

de concessão da Sanesul para o estado; então são coisas que 

entristecem, você ver uma obra que estava gerando emprego, 

trazendo saúde para a população e parar repentinamente, aí 

você vê as promessas do Governo do Estado, que faria uma 

ponte aqui, outra ali, que faria tal coisa e nada disso 

acontece, eu acho estranho, muito estranho; se a política 

de Naviraí, prefeito, deputados, vereadores, não se unirem, 

vai ser essa mesmice, essa política antiga de sempre, 

porque se o que está aqui agora não for bem, terão mais 

chance de se eleger dessa forma; mas é com tristeza no 

coração de saber como Naviraí sofre politicamente, nós 

devíamos estar andando à frente de outros municípios que já 

estão se destacando bem melhor do que Naviraí, eu posso 

citar hoje Maracaju, temos muito mais habitantes do que 
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Maracaju, mas no cenário político Maracaju está se 

destacando melhor, porque o governo do estado é daquela 

região, é óbvio que ele vai levar as obras para lá, mas não 

poderia deixar de estar cumprindo com seu compromisso 

quando ganhou as concessões da Sanesul aqui dentro do 

município de Naviraí.  O Senhor Presidente Claudio Cezar 

Paulino da Silva - Quero aqui agradecer a Deus 

primeiramente, agradecer a todos os vereadores e vereadoras 

pela compreensão hoje, tivemos uma sessão aqui dentro do 

horário regimental, graças ao entendimento de cada um de 

vocês e bom senso de cada um; agradeço mais uma vez aqui a 

Deus por ter dado esse momento, desejar ao nosso prefeito 

interino Símon Rogério Freitas, que é nosso presidente, que 

com certeza na próxima semana estará aqui de volta, que 

Deus ilumine a cabeça dele, a cabeça do prefeito, a gente 

só vai conseguir avançar em Naviraí no momento que a gente 

se unir, todos com o mesmo objetivo, que é a melhoria da 

população; então peço a Deus que nos guie nesse sentido, 

que a gente possa melhorar a vida dessa população, 

independente de partido, independente de qualquer coisa, 

Naviraí é nossa, vamos resgatar e precisamos dar alegria 

para essa população; que Deus abençoe a cada um de vocês. 

Muito obrigado! 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 dez dias do mês de 

setembro do ano de dois mil e dezenove. 
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