
                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08/10/2019. 

 

Aos oito dias do mês de outubro 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, Lourdes Elerbrock, Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior, Maria Cristina Tezolini 

Gradella e Márcio André Scarlassara. Foi constatada a 

ausência do vereador Jaimir José da Silva. 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 determinou a 

primeira secretária para fazer a leitura do expediente – a 

primeira secretária informou que as atas da 6ª e 7ª Sessões 

Extraordinárias de 2019 encontram-se a disposição na 

secretaria desta casa de leis. Ofício nº 45/2019 do 

Excelentíssimo Senhor Vereador Ederson Dutra, em 

justificativa à ausência na 30ª Sessão ordinária do dia 

primeiro de outubro do ano de 2019. O Senhor Presidente 

informou que a ausência do Excelentíssimo Senhor Vereador 

Ederson Dutra na referida sessão encontra-se devidamente 

justificada. Ofício n° 01/2019 da Senhora Eunice Aparecida 

Dos Santos, empresária, solicitando o uso da tribuna por 

dez minutos, com a finalidade de falar a população sobre a 

decoração de natal do centro comercial de Naviraí. O Senhor 

Presidente informou que a Senhora Eunice Aparecida dos 



                       
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Santos, fará o uso da tribuna na presente sessão, por dez 

minutos, após a ordem do dia. C.I. nº 21/2019 do Senhor 

Júlio Marques da Silva, Diretor de Controladoria, 

encaminhando balancete desta Casa de Leis do mês de 

setembro de 2019. O Senhor Presidente informou que o 

balancete encontra-se disponível na Secretaria desta Casa 

de Leis. 1ª Secretária fez a apresentação dos Projetos. 

Projeto de Resolução nº 1/2019 de autoria da Mesa Diretora; 

que em súmula: Altera o art. 135 da Resolução nº 02/92, que 

"Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Naviraí-MS." O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é 

matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às 

comissões para que possam analisar e dar os devidos 

pareceres no tempo em que confere o regimento interno. 

Projeto de Lei nº 37/2019 de autoria do Vereador Jaimir 

Jose da Silva; que em súmula: Institui o "Maio Dourado", 

como mês de conscientização da importância do aleitamento 

materno, no Calendário Oficial do Município de Naviraí-MS.  

O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões 

para que possam analisar e dar os devidos pareceres no 

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

Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de Informações, 

Indicações e Moções: Requerimento n° 190/2019 de autoria do 

Vereador Cláudio Cezar Paulino da Silva e outros edis; 

expediente endereçado a Sua Excelência o Senhor Murilo 

Zauith, Vice-Governador e Secretário de Estado de 

Infraestrutura do Estado de Mato Grosso do Sul e ao senhor 

Luis Roberto Martins de Araújo, Diretor Presidente da 

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos-AGESUL, 

requerendo informações, atualizadas, a respeito da 

construção da ponte sobre o Córrego Cumandaí, no 
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prolongamento da Avenida Weimar Gonçalves Torres, 

localizada no município de Naviraí, sobre: a) se há algum 

processo licitatório em andamento para a construção da 

referida ponte; b) se há previsão de início da obra; c) e 

se há previsão para o término da obra. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra o vereador autor – Bom 

dia presidente, vereadores e vereadoras, bom dia a todos, 

Baiano, Zé Luiz do Regional que se faz presente nessa 

manhã, a todos que nos ouvem pela Rádio Cultura; esse 

pedido, mais uma vez estamos encaminhando para o governo do 

estado a respeito da ponte do Cumandaí, como foi lido pela 

nossa primeira secretária, esse é um pedido que já vem 

desde o final de 2015, quando ocorreram aquelas fortes 

chuvas que levou tudo embora; e a gente vem pedindo junto 

ao governo, porque se trata de uma estrada estadual, a 

estrada do Porto Caiuá; o vereador Josias também já fez 

esse pedido, outros vereadores também já fizeram essa 

cobrança ao governo estado; então está pedindo para ver 

como que está se tem licitação, se está na programação do 

Governo do Estado essa ponte do Córrego Cumandaí, porque a 

gente sabe o transtorno que causa nos dias chuvosos ao 

pessoal que mora em Cidade Jardim, pessoal que mora no Eco 

Park e tem que passar por ali, é muito barro; então vindo 

essa resposta e se o governo do estado não tiver nada, a 

gente vai ter que ver com o Prefeito Municipal para a gente 

fazer com recurso próprio, porque não pode ficar naquela 

situação, é inadmissível a gente terminar o nosso mandato 

de quatro anos e aquela população que mora ali que depende 

passar todos os dias por ali naquele sofrimento, com 

poeira, chuva, barro. A vereadora Lourdes Elerbrock 

solicitou um aparte - no início do nosso mandato nós fomos 

a Iguatemi, um secretário de infraestrutura nos prometeu 
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que até outubro daquele ano estaria pronta essa ponte, já 

faz três anos e seria agora em outubro que faria dois anos 

que essa ponte estaria pronta; e agora você está pedindo, o 

Josias já pediu, outros pediram, eu já pedi; então não sei, 

eu acho que a gente tem que dar uma cobrada mais forte, 

mais pesada com relação a isso, obrigada! O vereador Josias 

de Carvalho solicitou um aparte - é louvável o vosso pedido 

e como vossa excelência disse, nós já reivindicamos e se 

não me falha a memória, pelo menos duas vezes nessa questão 

e sabemos que muitas cobranças se tornam até desagradável; 

mas em conversa agora recentemente, essa semana com o 

prefeito, garantiu que está liberada a ponte, não tem uma 

data específica para iniciar, mas não demora, para começar 

a construção dessa ponte; a gente espera, porque já é uma 

cobrança que infelizmente se tornou cansativa e a gente 

sabe que o prefeito cobra o governador, e como eu disse 

aqui,  governador sabão, veio aqui, prometeu um monte, mas 

para cumprir é uma dificuldade, somente através de 

cobranças e cobranças dessa casa, cobrança do prefeito, 

cobrança da população para ver se ele se sensibiliza; na 

verdade Vereador Fi, esse dinheiro é o dinheiro da 

população, do povo, de impostos, o governo tem que servir a 

população, o governo tem que prestar serviço e do melhor 

possível, então é vergonhoso a gente ter que estar aqui 

toda hora, toda semana cobrando o governador sabão, eu acho 

que é pouco caso que esse Governador está fazendo com o 

município de Naviraí. Obrigado! Vereador Júnior solicitou 

um aparte - senhor presidente, nobres parlamentares, 

vereador autor Fi da Paiol, vereadoras; dizer também a 

importância das ações do governo estarem conectadas com os 

discursos de pré-campanha e de campanha, muito da falta de 

credibilidade que por vezes acomete a classe política, é 
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justamente por isso, por a gente acompanhar no período 

eleitoral, existe uma infinidade de promessas que são 

feitas ou de propostas que são colocados para a população e 

depois quando se ascende ao poder, quando ocupa o cargo 

político, acaba esquecendo de tudo que foi dito, como se 

fossem períodos completamente distintos e que não 

precisasse ter conexão com outro; a gente acredita 

diferente, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer 

durante a campanha, a gente precisa se esforçar ao máximo 

para que aconteça durante o mandato, porque é isso que 

resgata e eu tenho certeza que o propósito de cada vereador 

aqui, é também um pouco disso, é aumentar a crença das 

pessoas, a fé das pessoas na política, por saber que 

através da política que a gente toma as decisões que 

transformam a vida das pessoas para o bem, a gente tem que 

ter essa conexão e a vereadora Lourdes citou que o 

secretário na época, o seu Marcelo Miglioli, falou que 

naquele ano em outubro estaria pronta, o detalhe é que ele 

também no ano seguinte foi candidato a Senador e já estava 

em pré-campanha e aí vereadora Lourdes, infelizmente deve 

ter esquecido do período pré-eleitoral e período eleitoral 

de colocar isso em prática quando teve a oportunidade e 

teve a oportunidade; a gente sabe que tem coisas que são 

muito difíceis de fazer, que demanda um tempo, que demanda 

um recurso muito dispendioso, que requer um esforço muito 

maior e tempo muito maior, mas algumas coisas com vontade 

política, com disposição elas acontecem e para o governo do 

estado executar uma obra que nem aquela ali, da importância 

que tem de acesso para as pessoas, com certeza com um 

pouquinho mais de vontade política isso já teria 

acontecido, mas parabéns pela cobrança e vamos continuar 

cobrando até que a obra esteja realizada. Obrigado! O 
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Vereador Fi da Paiol - eu que agradeço Vereador Júnior, 

realmente a população quer a obra pronta, eles pagam 

impostos para ver resolvido, não querem saber se é do 

Governo do Estado, se é do município, nós vereadores fomos 

eleitos pela população para estar fazendo esse papel, 

cobrando a quem tiver que cobrar; a gente sabe que já faz 

muito tempo, pode vir uma chuva forte a qualquer momento e 

levar tudo embora novamente, ficar mais noventa dias 

intransitável, então é isso, até gostaria que os treze 

vereadores pudessem assinar junto, que daria muito mais 

peso, porque a gente sabe que não é fácil. Fiz uma cobrança 

da reforma das escolas e infelizmente até hoje não 

aconteceu nada, mas vai continuar cobrando o Governo do 

Estado, porque é um dever nosso cobrar e o dever deles 

fazer as obras que tem que ser feito no município de 

Naviraí. Obrigado! O Senhor Presidente colocou em votação - 

os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se 

encontram e os contrários se levantem, aprovado. Peço a 

secretaria dessa casa que coloque o nome de todos os 

vereadores no requerimento. O vereador Josias - só quero 

agradecer a presença do Wilson, muito obrigado pela tua 

presença, Picadinho, seu Osvaldo, o Baiano aqui sempre 

presente, obrigado! Requerimento n° 191/2019 de autoria do 

Vereador Eurides Rodrigues; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, requerendo informações a respeito das 

providências tomadas para satisfazer o pedido contido na 

Indicação nº 39/2017, desta Casa de Leis, de autoria do 

Vereador Cláudio Cezar Paulino e deste vereador, onde 

solicitava o recapeamento no bairro Portal Residence, o 

qual foi matéria, também, do Requerimento nº 54/2018. O 
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Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador autor – Bom dia ouvintes da Rádio Cultura FM, bom 

dia público presente, bom dia nobres vereadores; estou 

fazendo mais esse pedido porque desde o começo do primeiro 

ano de mandato, fiz esse pedido para recapeamento do 

Portal, agora está pior do que estrada de chão, então que a 

Ana Paula e o Prefeito tomem as providências já que a 

máquina do consórcio está vindo para Naviraí, que faça esse 

recapeamento, porque o bairro está horrível, está pior que 

a estrada que vai para a Juncal, então Ana Paula se mexe, 

você e o Izauri. O Senhor Presidente colocou em votação, 

sendo aprovado. Requerimento n° 192/2019 de autoria da 

Vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para o senhor Gessé da Silva 

Andrade, Gerente de Serviços Públicos, requerendo a 

reposição ou a substituição das lâmpadas e reatores com 

defeito, dos postes de iluminação pública da Rua 

Bandeirantes, região central da cidade. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, em seguida colocou em votação, sendo 

aprovado. Requerimento n° 193/2019 de autoria da Vereadora 

Maria Cristina Tezolini Gradella; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Emerson Santana Pena Vila, 

Gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, requerendo 

informações se foi feito algum estudo técnico e a 

estimativa dos custos para atender a Indicação Legislativa 

nº. 186/2017, de autoria desta vereadora, na qual 

tencionava a instalação de redutores de velocidade, em 

pontos estratégicos da Rua Bandeirantes, região central da 

cidade. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra a vereadora autora – bom dia, bom dia a todos os 
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vereadores, a todos os presentes; esse requerimento 193 

aonde pede redutores de velocidades, de lombadas, alguma 

coisa que faça com que ali na Rua Bandeirantes, que é a rua 

da Polícia Ambiental, tenha algum redutor de velocidade, 

porque ali virou uma via expressa, as pessoas querem fugir 

do sinal da Avenida Dourados e acabam pegando essa rua e 

passam muito rápido ali, tem crianças nessa rua; e nessa 

rua mesmo, eu passei a noite semana passada e eu contei 

nove postes em sequência apagados, nove postes de 

iluminação apagados em sequência. O vereador Marcio 

Scarlassara solicitou um aparte - bom dia Presidente, bom 

dia população que nos ouvem pela rádio; vereadora Gradella 

eu também fiz essa cobrança, porque tem a guarda mirim ali, 

já pedimos e até sugerimos pagar a despesa das placas 

sinalização, porque tem uma lei do município que obriga a 

ser mão única, porque a guarda mirim é uma escola; já 

conversei com o Emerson do trânsito e falei que iria pagar 

as placas, porque as crianças saem correndo, ali tem um 

fluxo de caminhão muito grande e até hoje não fomos 

atendidos também, então ali seria obrigado ser mão única, 

teria que ter sinalização, redutor de velocidade, 

iluminação que não tem, mas eles, não têm o mínimo de 

consciência pelas vidas humanas, porque a hora que morrer 

uma criança ali, com certeza eles vão querer colocar a 

sinalização, colocar quebra-molas; e na guarda mirim são 

cem crianças, cinquenta de manhã e cinquenta à tarde, que 

sai de bicicleta correndo, porque são crianças; ótima 

cobrança vereadora. A vereadora Cris Gradella - obrigada 

vereador Marcio! A gente faz essa cobrança, por que há dois 

anos, exatamente dois anos atrás, eu mesmo fiz um 

requerimento 186/2017 pedindo as mesmas melhorias para essa 

rua e me foi respondido na época que eles iriam fazer um 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

estudo para viabilizar recursos para poder fazer essas 

melhorias. O vereador Josias solicitou um aparte - quero 

parabenizá-la até porque recentemente, semana passada nós 

fizemos um pedido no tocante a iluminação pública, eu citei 

a Avenida Mato Grosso, a Caiuá até o bosque ambiental, e 

vossa excelência está complementando agora com quebra-

molas, onde de fato em frente à guarda mirim tinha um 

quebra-molas, mas foi retirado; e de fato as pessoas 

mudaram o trajeto e os carros, caminhões, camionetas passam 

ali a toda velocidade, então está de parabéns, a gente 

sempre fala que quebra-molas é um mal necessário; eu sei 

que vossa excelência pediu quebra-molas, mas no tocante a 

iluminação, eu acho deveria ser terceirizado porque essa 

questão da iluminação pública recebe muito dinheiro e não 

está fazendo jus ao dinheiro que recebe, porque as pessoas 

pagam caro pela iluminação pública, eu acho que essa casa 

de leis tem que analisar essa situação e fazer um projeto 

que obriga a colocação imediata da lâmpada, porque o 

dinheiro tem, responsabilizar efetivamente a gestão no 

tocante a responder rapidamente o pedido de uma colocação 

de lâmpada; mas parabéns pelo pedido do quebra-molas, é 

importante e inclusive deveriam sinalizar melhor. Obrigado! 

Um aparte do vereador Fabiano - bom dia presidente, bom dia 

vereadores, público presente e ouvintes da Cultura FM; 

parabéns pelo requerimento vereadora e só para acrescentar, 

a semana passada eu fiz uma indicação da iluminação da 

Avenida Campo Grande, das Araras até o fim do frigorífico; 

e uma mulher que faz caminhada à noite me mandou um áudio 

agora de manhã, que são 16 lâmpadas queimadas; e hoje está 

fazendo uma semana que eu fiz o requerimento, então quer 

dizer que para o nosso gerente de serviços urbanos, para 

ele tanto faz como tanto fez, porque continua, a mulher 
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mandou o áudio e eu vou pôr no grupo dos vereadores, são 16 

lâmpadas queimadas, vamos ver se dessa vez o nosso gerente 

de serviços urbanos vai lá e faz a troca dessas lâmpadas. A 

vereadora Cris Gradella - eu queria complementar também, 

dizendo que a gente entende que para olhar a cidade todas 

às vezes para o gestor, para o gerente de serviços urbanos, 

possa estar complicado, mas até quando a gente sinaliza, 

quando as pessoas procuram a gente ou procura o próprio 

serviço público e informam as lâmpadas queimadas, nem assim 

elas são trocadas, então fica muito difícil; expõe a 

população a riscos; teve uma casa na Rua Bandeirantes, 

assaltada a duas semanas atrás, a luz do dia, às três horas 

da tarde e a noite, as pessoas estão com muito medo de 

entrar e sair de casa, que realmente nove postes sem 

iluminação, a rua fica muito escuro e deserta, então está 

expondo a população a risco também. O vereador Fi da Paiol 

solicitou um aparte - vereadora realmente a gente está 

discutindo aqui desde o começo da gestão a questão da 

iluminação pública, que é o que a gente apanha muito na 

rua, recebendo muita cobrança sobre a iluminação pública; a 

gente tem que ver com o Gessé que é o gerente hoje 

responsável pela pasta o que falta, se é falta de material, 

parece que comprou um caminhão, mas o caminhão não está 

rodando ainda, eu sei que a gente tem que resolver essa 

questão da iluminação pública e quebra-molas, é uma das 

coisas que a gente mais recebe cobrança, tem cobranças 

direto da rua Eduardo Gutierrez também, já teve vários 

acidentes por causa de quebra-molas, a gente está pedindo, 

está cobrando, então parabenizo a senhora porque realmente 

é um tema muito relevante e a gente vai ter que achar um 

caminho para resolver isso o mais rápido possível, porque é 

uma das coisas que a gente mais recebe cobrança, é quebra-
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molas, iluminação e lâmpadas queimadas. Obrigado! A 

vereadora Cris Gradella agradeceu – é isso senhor 

presidente. O Senhor Presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. Requerimento n° 194/2019 de autoria do Vereador 

Cláudio Cezar Paulino da Silva; expediente endereçado a Sua 

Excelência a Senhora Rosiane Modesto de Oliveira, Deputada 

Federal do Estado de Mato Grosso do Sul, requerendo que a 

nobre Edil federal verifique os motivos e, caso entenda 

necessário, interceda com o Governo Federal, para que o 

mesmo regularize os pagamentos em atraso destinados à 

Gerência de Assistência Social de Naviraí, referentes aos 

seguintes programas: a) Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - SCFV; b) Programa Bolsa 

Família; c) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado 

às Famílias - PAEFI; d) Medida Sócio Educativa - MSE; e) 

Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC; f) Piso de 

Alta Complexidade - Criança e Adolescente; g) Programa 

Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ; h) Ações 

Estratégicas do Programa de Erradicação ao Trabalho 

Infantil; i) Índice de Gestão Descentralizada IGD - SUAS; 

j) Bolsa Família - IGD. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor – seu presidente 

a gente está acompanhando o trabalho da assistência social 

e vendo importância que é o trabalho do assistente social 

com as famílias do programa social do município e a 

dificuldade pelo qual está passando; hoje na verdade o que 

está sendo pago em dia para as entidades, é somente o 

repasse do município, os repasses do governo federal estão 

todos atrasados desde 2018, isso dá um valor 

aproximadamente de quase novecentos mil reais, agora vejam 

bem vereadores, novecentos mil reais que não vem do governo 

federal e que seria aplicado e deve ser aplicado na 
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assistência social, olha o transtorno que isso causa; como 

vai fazer um atendimento de qualidade na Assistência 

Social, se falta tudo, falta cesta básica; o governo 

federal está devendo para a cidade de Naviraí, exatamente 

oitocentos e noventa mil reais, então desde o ano de 2018 

que não está vindo o repasse federal para Assistência 

Social de Naviraí; é difícil tocar a assistência social 

desse jeito, as entidades sofrem com isso, porque esse 

dinheiro vai para entidades, é dinheiro para cesta básica, 

para vários setores de grande importância para o município; 

então faço essa cobrança, endereçando esse requerimento 

para a deputada Federal Rose Modesto, que está em Brasília; 

eu acho que ela teve uma votação boa em Naviraí, é uma 

pessoa que sempre esteve em Naviraí, acredito que ela vai 

comprar essa briga lá em cima, porque isso é com deputado 

federal e tem que ser eles para fazer essa cobrança junto 

ao governo federal, e que a gente consiga resolver o mais 

rápido possível para que venha esse recurso para Naviraí, 

são novecentos mil reais que está faltando na Assistência 

Social de Naviraí hoje, daria para fazer muita coisa, 

ajudar muitas famílias que realmente necessitam desse 

dinheiro e precisa desse recurso. Obrigado senhor 

presidente. O Senhor Presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. Requerimento n° 195/2019 de autoria do Vereador 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Caroline Touro Beluque Eger, 

Gerente de Educação e Cultura, requerendo que seja 

encaminhado, a esta Casa de Leis, um relatório simplificado 

constando as seguintes informações: - valor depositado na 

conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 
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FUNDEB, em 2019; - quanto deste recurso financeiro foi 

utilizado para pagamento da folha salarial da Gerência de 

Educação; - quanto deste recurso financeiro foi aplicado na 

infraestrutura das escolas municipais, quais obras foram 

feitas e qual o custo de cada uma delas; - saldo atualizado 

da conta do FUNDEB. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor – senhor 

presidente, se me permite, gostaria que vossa excelência já 

colocasse em votação se não houver outro que queira 

discutir, porque o próximo requerimento também é minha 

autoria, versa sobre outro assunto e já discutiria os dois 

e falaria a respeito dos dois de uma só vez. O Senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovado. Requerimento 

n° 196/2019 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior; expediente endereçado ao Ilustríssimo Senhor 

Luciano Pereira da Silva, Gerente regional CONESUL da 

Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, requerendo que 

seja encaminhado, a esta Casa de Leis, um relatório a 

respeito das obras de Extensão da Rede Coletora de Esgoto 

no município de Naviraí, referente aos recursos contratados 

através do Programa "Avançar Cidades", contendo as 

seguintes informações: 1. Cronograma de execução das obras; 

2. Regiões da cidade que serão contempladas com a Rede 

Coletora de Esgoto; 3. Relatório de acompanhamento das 

referidas obras, atestando a qualidade da execução; 4. 

Dados da Empresa responsável pela execução das obras; 5. 

Atual situação do andamento das obras (em andamento ou 

paralisadas). O Senhor Presidente colocou em discussão, com 

a palavra o vereador autor – senhor presidente obrigado 

pelo atendimento no nosso pleito; senhores vereadores, 

senhoras, público que se faz presente nessa casa de leis, 

muito obrigado pela presença de todos vocês, aqueles que 
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nos ouvem pela Rádio Cultura, bom dia a todos; são dois 

requerimentos senhor presidente, primeiro dizer da nossa 

preocupação e reafirmar o nosso compromisso com a educação, 

nós acreditamos, eu acredito no ensino público gratuito e 

de qualidade, acredito que essa deve ser e precisa ser uma 

busca e uma luta constante dos mandatos parlamentares em 

todas as esferas de governo, não só parlamentares, mas do 

executivo também e da sociedade de um modo geral, então 

esse relatório a cerca do Fundeb que é talvez a principal 

fonte de financiamento da Educação Básica no nosso país, 

nós queremos saber; já fizemos esse requerimento ano 

passado também, mais ou menos nessa época, agora estamos 

retomando por que é importante que a gente tenha esse 

acompanhamento, até para poder exercer a nossa função 

fiscalizadora e principalmente propor as melhorias que nós 

entendemos que são necessárias no âmbito da educação 

municipal; bem simples e assim que chegarem as informações, 

nós estaremos divulgando; e o segundo requerimento 

presidente, trata das obras de extensão da rede de esgoto 

no nosso município; foi divulgado e amplamente divulgado 

pelo governo do estado no ano passado, ano retrasado também 

na pré-campanha e depois em campanha também, a contratação 

de um financiamento através da Sanesul, de um programa 

chamado Avançar Cidades, do quais foram destinados para 

Naviraí algo em torno de vinte e três milhões de reais para 

extensão de rede esgoto, é bastante dinheiro; Naviraí sai 

de um patamar de quase 50% de rede esgoto, para ir com mais 

de 80%, atingindo, quase que suprindo totalmente as metas 

contratadas na época da renovação da concessão da Sanesul, 

até aí tudo bem, notícias positivas, porém, é uma obra do 

Governo do Estado, por isso a gente está questionando a 

Sanesul aqui; foi contratada uma empresa, por isso estou 
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pedindo aqui também os dados, mas se algum vereador lembrar 

pode nos esclarecer, essa empresa iniciou os trabalhos lá 

pelo Jardim Paraíso, naquela região, aí houve problemas de 

falta de pagamento de fornecedor, falta de pagamento de 

funcionários, a Sanesul suspendeu o contrato, não chegou a 

rescindir, suspendeu o contrato no primeiro momento, fez 

uma rodada de negociações, retomou as obras depois de 

alguns meses parado, aí recentemente a gente soube que não 

estão mexendo lá, pelo menos aparentemente os moradores não 

tem visto a empresa atuando; então suspeita-se novamente 

tenham sido paralisadas as obras e o fato é que, obra 

pública, cada paralisação dessa, cada problema que dá, cada 

entrave desse, é dinheiro nosso que está sendo 

desperdiçado, e não é pouco dinheiro, são vinte e três 

milhões de reais, e precisa ter uma empresa que tenha a 

capacidade de concluir, de começar e terminar essas obras, 

a população precisa desse benefício da rede de esgoto e aí 

nós estamos cobrando aqui, cronograma de execução de obra, 

as regiões da cidade que vão ser beneficiadas, contempladas 

com a rede de esgoto, o relatório acerca da qualidade, que 

tivemos vários questionamentos de moradores, pessoas que 

entendem, pessoas que talvez são leigas, que vem e tem 

suspeita acerca da qualidade do serviço que está sendo 

realizado, tive relatos de que a rede de esgoto está sendo 

feita no asfalto, na rua e isso até onde eu sei também, 

quase leigo no assunto, não é a prática mais adequada, 

porque quando você tiver que fazer uma manutenção vai ter 

que cortar o asfalto, isso é contraproducente, isso é 

desperdício de recurso público, enfim, então estou pedindo 

esse relatório técnico, quem é que está testando essa obra, 

quem é que pode nos garantir? E isso, eu entendo que é a 

Sanesul que precisa fazer, nos garantir a qualidade do 
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serviço que está sendo prestado; e no final das contas 

obviamente, a situação atual está parada mesmo? Está 

caminhando? Está meia fase? O que está acontecendo hoje? 

Qual é a situação atual da execução dessas obras? E de 

posse de todas essas informações a gente estará divulgando 

para a população, que no momento são os maiores 

interessados, principalmente os da região do Jardim Paraíso 

que é onde as obras estão ou não acontecendo nesse momento. 

Obrigado senhor presidente. O Senhor Presidente colocou em 

votação, sendo aprovado. Indicação n° 172/2019 de autoria 

do Vereador Antônio Carlos Klein; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Welligton de Mattos Santussi, 

Gerente de Saúde, indicando que sejam feitas as trocas dos 

vidros das fachadas dos postos de saúde, dos bairros Vila 

Nova e Boa Vista. O Senhor Presidente solicitou à 1ª 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 

179/2019 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, o Senhor 

Emerson Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo de Trânsito 

Municipal, indicando que seja realizada a construção de um 

redutor de velocidade, do tipo quebra-molas, na Avenida 

Ponta Porã, entre a Avenida Fátima do Sul e a Avenida 

Brasil, em frente à Creche Eva Moraes de Oliveira. O Senhor 

Presidente solicitou à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Indicação n° 181/2019 de autoria 

do Vereador Márcio André Scarlassara e outros edis; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Reinaldo 

Azambuja, Governador do Estado de Mato Grosso do sul, com 

providências para a sua Excelência senhor Geraldo Resende, 
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Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso do sul, 

indicando que o Estado de Mato Grosso do Sul forneça para 

Naviraí-MS, o medicamento fumarato de formoterol di-

hidratado 12 mcg (micrograma) com budesonida 400mcg 

(micrograma)–ALENIA, pois está em falta em nosso município. 

Para atender 120 (cento e vinte) pessoas de Naviraí, que 

estão necessitando e não têm condições financeiras para 

comprá-lo. Com a palavra o vereador Marcio - Bom dia 

novamente a população que nos ouve pela Rádio Cultura; a 

gente tem cobrado muito, diariamente o município, cobramos 

a farmacinha que não tem medicação e vamos continuar 

cobrando realmente todos os dias, todas as sessões, porque 

esse é nosso dever, de fiscalizar, mas também não podemos 

deixar de cobrar o governo do estado, essa medicação que o 

estado fornece, mas que está há três meses sem fornecer; em 

Naviraí, aproximadamente cento e vinte pessoas usam essa 

medicação diariamente e mensalmente retira lá e hoje não 

tem; então a gente fica triste em ver também, o governador 

sem um olhar, não só para Naviraí, mas para todos os 

municípios, que é obrigação, é um direito. A vereadora 

Lourdes solicitou um aparte - gostaria de saber, para que 

servem estes medicamentos que você pediu. Vereador Marcio - 

eu não tenho conhecimento técnico, mas salvo me engano, é 

respiratório; e fico preocupado, é triste em ver; amanhã 

vamos ter uma conversa com o Geraldo Resende, que foi 

deputado federal, porque é obrigatoriedade isso, não é uma 

UTI que estamos pedindo aqui não, estamos pedindo 

simplesmente a medicação que o estado é obrigado a fornecer 

para população, é o básico. O Vereador Klein solicitou um 

aparte - é só uma sugestão, se é um remédio, que é 

obrigação do estado em fornecer e não está fornecendo como 

deveria; amanhã nós teremos a reunião com o Geraldo 
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Rezende, secretário de saúde em Campo Grande, deveria 

aproveitar e levar pessoalmente o pleito até ele. O 

vereador Marcio disse - com certeza vamos levar e eu peço 

que os treze vereadores assinem porque estaremos juntos; e 

podemos até levantar rapidamente e pedir toda a medicação 

que está faltando e já levo em mãos também. O vereador Fi 

da Paiol solicitou um aparte - Parabenizar vossa excelência 

pelo brilhante requerimento e hoje eu estou gostando dessa 

sessão senhor presidente, hoje a sessão está diferenciada, 

estamos cobrando aqui o governo do estado, o governo 

federal e todos os que trabalham com o nosso dinheiro, 

porque na verdade o governo federal, governo estadual, 

todos trabalham com o dinheiro dos impostos que a gente 

paga, então parabenizar os vereadores, que hoje estamos 

pegando firme, a gente tem que parar de ficar vendo só com 

deputado que manda emenda, emenda é o que tem mais fácil 

para mandar para o município, é isso aí, resolver com 

secretário de saúde, deputado federal, deputado estadual. 

Parabéns Márcio Araguaia pelo requerimento, eu gostaria de 

assinar junto com vossa excelência. Vereador Marcio – 

Obrigado! O senhor presidente – solicito à primeira 

secretária que faça o encaminhamento da mesma. Moção de 

Congratulação n° 81/2019 de autoria do Vereador Símon 

Rogério Freitas Alves da Silva; expediente endereçado à 

Senhora Edilene Rosa, Presidente do Conselho Municipal da 

Criança e do Adolescente-CMDCA e à Senhora Sirlene Shiota 

Meinhart, Chefe do Cartório da 2ª Zona Eleitoral, extensivo 

a todos que colaboraram no processo de escolha dos 

conselheiros tutelares, apresentando nossos cumprimentos 

pela organização, dedicação e lisura, demonstrados na 

realização do pleito eleitoral do Conselho Tutelar de 

Naviraí-MS, ocorrido no dia 6 de outubro do corrente ano. 
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Agradecemos a todos os envolvidos na execução do trabalho 

realizado, sendo que foi essencial e de enorme valia a 

cooperação da Comissão Eleitoral e do Cartório da 2ª Zona 

Eleitoral, para que o processo de escolha dos conselheiros 

tutelares se realizasse, concretizando os preparativos do 

exercício de cidadania, para que a população naviraiense 

pudesse dispor com confiança do seu voto. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, em seguida colocou em 

votação, sendo aprovada. Moção de Congratulação n° 77/2019 

de autoria da Vereadora Rosângela Farias Sofa; expediente 

endereçado à Senhora Joana da Silva, Presidente da 

Associação de Grupos de Mulheres de Naviraí, apresentando 

nossas congratulações em reconhecimento e valorização ao 

trabalho desenvolvido pelas artesãs que compõem a 

Associação do Grupo de Mulheres de Naviraí. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra a vereadora 

Rosangela - Bom dia a todos os nossos ouvintes, as pessoas 

que se fazem presentes, aos nossos parceiros; esta moção 

que eu estou fazendo nomeada à professora Joana, presidente 

da associação de mulheres de Naviraí, também é para todas 

as mulheres, e que esse grupo de mulheres seja exemplo para 

outras mulheres; nós estivemos no evento promovido pela 

Usina Rio Amambai e eu sentei com algumas das mulheres e 

começamos a conversar; uma me colocou bem claramente que 

antes tomava nove tipos de remédios e hoje toma apenas 

dois, graças a esse trabalho; disse que quando começou a 

fazer as peças, eram muito feias e aí começou a se dedicar 

mais e à medida que foi melhorando, as suas peças foram 

ficando mais bonitas; a medida que ela foi se curando 

daquela depressão que estava, as peças dela começaram a 

ficar mais bonita; então quando estava na depressão era 

vazia, sem beleza e com esse trabalho conseguiu achar a 
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beleza da vida, conseguiu fazer peças cada dia mais bonita; 

isso me chamou muita atenção, porque eu tenho vivido isso 

no dia a dia, a gente caminha muito, a gente visita muito e 

a gente encontra muitas mulheres vazias, com depressão, com 

problemas pessoais e problemas de família, então quero 

dizer para essas mulheres, que a professora Joana tem um 

grupo e que outras professoras e outras mulheres também 

podem construir outros grupos e que nós dentro da nossa 

sociedade, podemos preencher o vazio com muita arte, com 

muita beleza e que esse vazio vai gerar renda, vai gerar 

saúde, vai gerar dinamismo e amizade; hoje a gente vê que o 

trabalho da professora Joana está sendo reconhecido e a 

gente espera que tenha mais Joanas em Naviraí, que outras 

mulheres também crie mais grupos e que façam do trabalho 

uma terapia, uma melhor qualidade de vida; nós com a frente 

parlamentar podemos promover algo e podemos também ajudá-

las, é só nos procurar; também conheço a professora Lu que 

é artesã e realiza um trabalho na igreja, no bairro Jardim 

Vila Alta com biscuit e com a massa do bagaço da cana; 

dizer às mulheres que tiverem interesse, pode nos procurar 

que nós vamos estar encaminhando para ajudá-las a preencher 

o vazio com muita arte, muito amor. Obrigada! O vereador 

Júnior solicitou a palavra - senhor presidente não poderia 

deixar de me manifestar; faço isso com toda humildade e com 

toda tranquilidade; falar aqui vereadora Rosângela, em nome 

da professora Joana que é minha mãe, que muito me orgulha; 

que me ensinou na política e na vida a maior parte do que 

eu sei hoje, ou boa parte do que eu sei, junto com o Seu 

Luizinho do Banco do Brasil, meu pai; e agradecer a vossa 

excelência pelo reconhecimento, o reconhecimento justo, um 

projeto que nasceu ainda no mandato do ex-prefeito Zelmo, 

quando a professora Joana ocupou a Superintendência da 
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Fundação Cultural de Naviraí, capacitou as mulheres para 

trabalhar com o bagaço da cana e disso foram desenrolando 

algumas situações, hoje elas tem o trabalho junto à 

associação de grupos de mulheres, de fato faz esse resgate, 

resgate do exercício da cidadania, do exercício da plena 

saúde, da capacidade mental dessas mulheres; então 

agradecer a vereadora Rosângela pela honraria, pelo 

reconhecimento do mandato a respeito do que fazem essas 

mulheres, que vai muito além da comercialização 

simplesmente, é de resgate de autoestima, é um trabalho 

constante e sem dúvida, com certeza, ela deve estar muito 

agradecida, ouvindo a sessão agora e grata pelo 

reconhecimento de vossa excelência. Obrigado! O Senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovada. Moção de 

Pesar n° 31/2019 de autoria da Vereadora Rosângela Farias 

Sofa e outros Edis; expediente endereçado aos familiares da 

Senhora Irene Campos Loyo, apresentando nossas mais 

sinceras condolências à família, pelo seu falecimento 

ocorrido no dia 30 de setembro do corrente ano. Nossa 

cidade perde mais uma pessoa estimada pela comunidade 

naviraiense. A senhora Irene foi um ser humano notável, que 

desempenhou, com exemplar responsabilidade, todas as 

tarefas que a vida lhe incumbiu. Sabemos que a morte para 

os cristãos não é o fim, entretanto, é muito difícil 

aceitá-la, pois a sensação de perda, mesmo diante da fé, 

gera sofrimento aos familiares, que é compartilhado pelos 

amigos e por todos que tiveram o privilégio de conviver com 

o ente que partiu. Assim, diante de um episódio inadiável e 

que faz parte da vida de todos nós, é que queremos 

demonstrar a nossa solidariedade e o nosso carinho aos 

familiares e amigos da senhora Irene, como prova de nossos 

profundos sentimentos de afeição e de respeito. O Senhor 
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Presidente solicitou à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Por questão de ordem usou a 

palavra o vereador Fabiano Domingos dos Santos - senhor 

presidente, a semana passada aconteceu um fato; na Seleta 

tem as modalidades de karatê, judô e muay thai; e a 

prefeitura arrumou o ônibus para levar o projeto do 

professor Jancleber para disputar um campeonato fora da 

nossa cidade, onde iriam sair dia 5, à tarde, quando foi 

dia 2 da semana passada, chegou um ofício informando que 

não iriam mais arrumar o ônibus; do dia 2 ao dia 5, são 

três dias e o projeto tem várias crianças, onde ficaram 

para trás vinte e duas crianças desse projeto; crianças de 

seis e de sete anos até choraram, porque não iam mais; eu 

não sou contra, já que está tendo contenção de gastos, mas 

tem que avisar com quinze ou vinte dias de antecedência que 

não vai arrumar o ônibus, porque se uma criança dessas 

ficar doente, nenhum gerente e nenhum prefeito, vai comprar 

o remédio para essa criança; não foi uma, nem duas crianças 

que ficou para trás, foram vinte e duas; então cumpre a 

agenda desses ônibus que já estão agendados, cumpre essa 

agenda e a partir do ano que vem fala que é contenção de 

gastos e que não vai mais liberar ônibus para ninguém; foi 

isso que aconteceu, eles deixam para avisar em cima da 

hora, eu estou com a foto do ofício aqui, da gerente de 

educação, Carol que mandou para o Professor Jancleber; são 

três dias, são crianças que ficam esperando e quem tem 

filho sabe, eles ficam ansiosos para viajar, aí chega um 

ofício desse e o professor fala que infelizmente não vai, 

aí dá febre, inflama a garganta; infelizmente é como 

acontece aqui nos projetos, vem tudo em cima da hora; então 

tem que avisar com antecedência, avisa com quinze dias, 

tudo bem, a pessoa dá um jeito, se prepara, a gente que é 
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da entidade, faz uma coleta entre nós e pagamos o ônibus, 

damos um jeito;  mas que não façam mais isso, porque eu 

tenho certeza que tem mais ônibus que foi prometido e que 

recebe o ofício desse jeito, com dois ou três dias de 

antecedência avisando que não vai mais. Obrigado senhor 

presidente pelo espaço. Pela ordem o vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior solicitou a palavra - senhor presidente 

eu quero propor duas moções de congratulações, não vou 

comentar agora o que o vereador Fabiano colocou, quero 

deixar para tribuna, mas é lamentável; A primeira Moção de 

Congratulação Verbal - para os organizadores da XI Jornada 

Nacional de Educação de Naviraí, da Universidade Federal 

Mato Grosso do Sul, campus de Naviraí; já é a décima 

primeira edição, a gente teve a honra de participar da 

maioria delas, inclusive ajudamos algumas, tivemos o prazer 

de poder fazer parte de fato, principalmente das primeiras, 

e com o tema “Cultura Digital, Educação e Formação 

Docente”. Acho importante naquele sentido que a gente já 

falou aqui, que a moção de congratulação serve como um 

estímulo, um reconhecimento pelo trabalho e um estímulo 

para que o trabalho continue e um trabalho desses sem 

dúvida precisa continuar; então queria propor essa moção de 

congratulação. Segunda Moção de Congratulação Verbal - 

também acredito ser de extrema importância, um trabalho que 

está começando aqui em Naviraí e nós não poderíamos deixar 

de reconhecer esse trabalho; eu que sou coordenador da 

Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência, a gente vem tentando discutir esse tema tão 

difícil, junto com o vereador Fi da Paiol, vereadora 

Lourdes, vereadora Rosângela, vereador Ederson Dutra, 

Vereador Simon, presidente, que são parte dessa frente 

parlamentar também; reconhecer aqui a realização do 1º 
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Encontro de Pessoas com Síndrome de Down de Naviraí, que 

aconteceu agora dia 6 na sede do Arec e em nome da 

coordenadora do grupo, um grupo de whatsapp que foi criado 

por mães de crianças com síndrome de Down e que vem 

buscando realizar ações efetivas e que culminou nesse 

primeiro encontro de pessoas com síndrome de Down de 

Naviraí, com várias atividades que foram promovidas pela 

coordenadora; e eu quero aqui em nome da senhora Angélica 

Silva da Cruz, reconhecer esse trabalho, parabenizar o 

trabalho e nos colocar enquanto poder legislativo à 

disposição desse grupo também; através da Angélica com o 

apoio do nosso companheiro João Ravazini, o apoio do Festa 

do Dia, enfim, que estiveram lá para poder fazer com que de 

fato isso acontecesse; a gente está caminhando para uma 

discussão complexa, que a gente quer que seja permanente, e 

essas ações que acontecem no meio do caminho, são de 

extrema importância para valorizar a vivência dessas 

pessoas e principalmente valorizar a temática, que é 

fundamental que haja o engajamento cada vez maior da nossa 

população. Obrigado senhor presidente! O Senhor Presidente 

colocou em discussão as moções propostas pelo Vereador 

Júnior, e em seguida colocou em votação, sendo aprovadas. 

Senhor Presidente - antes de dar início a ordem do dia, 

queria estender aqui um convite da Gerel, na pessoa do 

gerente Adriano, a todos os vereadores, para o evento do 

encerramento da final da 23ª Copa Chama de Futsal da 

categoria de base; uma grande festa que o Supermercado 

Chama, o grupo JChagas, que vai estar fazendo juntamente 

com a gerência de esporte de Naviraí, que vai findar no dia 

12 de outubro, às 14 horas no poliesportivo; então o 

Adriano pediu que eu estendesse o convite a todos os 

vereadores e toda a população que nos ouve através da Rádio 
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e das redes sociais. 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 Decreto 

Legislativo n° 18/2019 de autoria Vereador Símon Rogério 

Freitas Alves da Silva e outros edis; que em súmula: 

Concede Título de Cidadão Naviraiense ao cidadão que 

específica. (Roberto Pedro da Rocha). Parecer favorável da 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Josias de 

Carvalho - relator, acompanhado dos vereadores Marcio André 

Scarlassara e Ederson Dutra - membros. O Senhor Presidente 

colocou em primeira e única discussão e votação o Projeto 

de Decreto Legislativo n° 18/2019 de autoria do Poder 

Legislativo Municipal; solicitando que se manifeste se é 

favorável ou contrário ao referido projeto. O Senhor 

Presidente declarou o Projeto de Decreto Legislativo n° 

18/2019 de autoria do Poder Legislativo Municipal, aprovado 

por onze votos favoráveis e um ausente (Jaimir José da 

Silva) em primeira e única discussão e votação. Em primeira 

e única discussão e votação o Projeto de Decreto 

Legislativo n° 19/2019 de autoria do Vereador Símon Rogério 

Freitas Alves da Silva e outros edis; que em súmula: 

Concede Título de Cidadão Naviraiense ao cidadão que 

específica. (Senhor Durval Pires Souza). Parecer favorável 

da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Josias de 

Carvalho - relator, acompanhado dos vereadores Marcio André 

Scarlassara e Ederson Dutra - membros. O Senhor Presidente 

colocou em primeira e única discussão e votação o Projeto 

de Decreto Legislativo n° 19/2019 de autoria do Poder 

Legislativo Municipal; solicitando que se manifeste se é 

favorável ou contrário ao referido projeto. O Senhor 

Presidente declarou o Projeto de Decreto Legislativo n° 

19/2019 de autoria do Poder Legislativo Municipal, aprovado 
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por onze votos favoráveis e um ausente (Jaimir José da 

Silva) em primeira e única discussão e votação. Em primeira 

e única discussão e votação o Projeto de Decreto 

Legislativo n° 20/2019 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho e outros Edis; que em súmula: Concede Título de 

Cidadão Naviraiense ao cidadão que específica. (Senhor 

Antônio Xavier dos Santos). Parecer favorável da Comissão 

de Justiça, Legislação e Redação, Josias de Carvalho - 

relator, acompanhado dos vereadores Marcio André 

Scarlassara e Ederson Dutra - membros. O Senhor Presidente 

colocou em primeira e única discussão e votação o Projeto 

de Decreto Legislativo n° 20/2019 de autoria do Poder 

Legislativo Municipal; solicitando que se manifeste se é 

favorável ou contrário ao referido projeto. O Senhor 

Presidente declarou o Projeto de Decreto Legislativo n° 

20/2019 de autoria do Poder Legislativo Municipal, aprovado 

por onze votos favoráveis e um ausente (Jaimir José da 

Silva) em primeira e única discussão e votação. O Senhor 

Presidente - Antes de abrir ao uso da tribuna, queria 

também convidar todos os vereadores e comunicar a 

população, que dia 12 de Outubro, haverá um evento de 

capoeira chamado Maré de Dendê, onde será feita a troca de 

graduações; lembrando da programação, que às 15 horas vai 

ter uma roda de rua na Praça Euclides Fabris, às 17 horas 

haverá um coffee break e as 19 horas abertura oficial do 

evento aqui na Câmara; organização do professor Capixaba. 

Tribuna. O Senhor Presidente - nesse momento convido a 

senhora Eunice Aparecida dos Santos para fazer o uso da 

tribuna por 10 minutos. Eunice Aparecida dos Santos - Bom 

dia senhor presidente, bom dia senhores vereadores, ao 

público presente, a todos que nos ouve pela Rádio Cultura 

de Naviraí e também todos que estão com a gente através das 
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redes sociais; eu quero agradecer o vereador Josias por ter 

feito ofício para mim, muito obrigada Josias! E eu estou 

aqui para falar com vocês sobre o nosso Centro Comercial, 

nós da Associação de Mulheres de Negócio de Naviraí, 

resolvemos decorar o centro comercial de Naviraí com 

garrafas pet e esse é um projeto audacioso, que requer 

muita mão de obra, muita garrafa pet; então eu estou aqui 

justamente para pedir ajuda de toda a população, já que 

esse é um feito para nós e para cidade; essa decoração com 

garrafas pet, além de tirar do meio ambiente, várias 

garrafas, porque nós já temos 30 mil garrafas pets 

arrecadadas através das escolas municipais, nós também 

queremos deixar o centro comercial de Naviraí muito mais 

bonito e chamativo, com isso com certeza atrairemos mais 

clientes, mais público para o centro comercial, com isso 

teremos mais compras, o dinheiro girará em nossa cidade e 

teremos um resultado de um Natal muito melhor para todos; 

então eu quero hoje falar com senhores vereadores, eu 

preciso do apoio de vocês porque é para nossa cidade, é 

para nós e pode ter certeza que esse projeto trará um 

grande resultado para a economia da nossa cidade, já que 

com eles nós queremos atrair pessoas das fazendas, dos 

assentamentos, até as pessoas das cidades vizinhas, para 

que todos venham ver a nossa cidade como ela estará bonita 

e para isso pessoal, eu preciso de toda a comunidade, nós 

precisamos de mão de obra para fazer essa decoração, já que 

nós não temos dinheiro para pagar a mão de obra, então nós 

precisamos de vocês, será um Natal feito a várias mãos, nós 

estamos toda segunda, quarta e sexta lá na associação 

comercial de Naviraí com a oficina, onde lá a gente está 

construindo essa decoração de natal e quem quiser 

participar, anota o número do whatsapp 98441-2626, quem não 
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conseguiu, eu vou repetir porque é muito importante, é 

98441-2626, ou então procure o pessoal na Rádio Cidade para 

você dar o seu nome, fala que na quarta-feira pode ajudar, 

ou então que pode ir na segunda, é das 19 horas às 22 horas 

que estaremos confeccionando; precisamos da mão de obra da 

população; já pensou que legal você passar na Avenida 

Weimar Torres, passar na Rua Alagoas, passar na Rua México, 

e ver a nossa cidade linda e poder dizer eu também fiz 

parte, eu também contribui, então nós precisamos de vocês 

para ajudar nessa confecção; convocamos também aqui os 

empresários de Naviraí, as empresas, se vocês puderem 

ajudar financeiramente é bem-vindo porque uma decoração 

dessas, mesmo com a mão de obra que nós estamos recebendo 

da população, nós temos que comprar as luzes, as tintas, 

pagar as armações, então nós temos um custo, quem puder 

ajudar também financeiramente será bem-vindo, nós 

agradecemos, é só procurar o pessoal da rádio cidade que a 

gente dá as instruções e podem ter certeza, esse projeto a 

gente terá a prestação de contas e cada centavo doado será 

feito uma prestação de contas, para vocês ver que o 

dinheiro realmente foi utilizado para que a nossa cidade 

seja melhor; quero agradecer aqui de antemão as pessoas que 

já estão nos ajudando, quero agradecer a Prefeitura 

Municipal de Naviraí, ao doutor Izauri que também abraçou o 

projeto, está com a gente, quero agradecer a guarda mirim 

de Naviraí que está nos ajudando a confeccionar, aquelas 

crianças lindas lá cortando, lavando e nos ajudando nessa 

decoração, quero agradecer o pessoal da coca-cola que nos 

deu um caminhão de pet, mais de cinco mil pets para a gente 

fazer essa confecção, quero agradecer também ao centro de 

convivência dos idosos que também está ajudando, o pessoal 

do presídio que está lavando essas garrafas para nós, uma 
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mão de obra muito importante para o projeto também, quero 

agradecer o pessoal da rádio cidade que está lá toda noite 

ajudando, as empresas que já foram até a associação 

comercial nos ajudar, que é a Gazin da Weimar Torres, a 

Gazin da Rua Alagoas, Supermercado Santos, Casas Bahia; e 

falar para o comerciante, empresários, é para vocês, então 

o pessoal que ainda não foi lá na associação comercial, as 

empresas que querem levar uma equipe, que querem 

participar, pessoal do pedal, pessoal das academias, toda a 

sociedade, é só passar para nós o dia que vocês querem ir 

para a gente poder organizar, porque lá nós temos 

acomodações para 50 pessoas, então tem que avisar antes 

para que a gente não estoure essa capacidade, então avise e 

venha com a gente, venha participar desse projeto que é 

para Naviraí, é para a gente ter o natal mais lindo que 

Naviraí já teve, quem já viu algumas decorações de pet, lá 

no Rio Grande do Sul é muito comum, em algumas cidades aqui 

de Mato Grosso do Sul também já fizeram, realmente fica 

muito lindo, fica muito bonito e é isso que nós queremos 

trazer para nossa cidade, uma cidade com o Natal muito 

melhor e para isso eu preciso de vocês; convoco mais uma 

vez a população de Naviraí, porque sozinhos a gente não 

consegue nada, mas eu tenho certeza se todo mundo abraçar 

essa causa, se todo mundo realmente se importa e quer uma 

Naviraí melhor, então faça sua parte, um pouquinho do seu 

tempo que você doar para nós lá na associação comercial, 

pode ter certeza que fará diferença e que legal será, você 

passando nas ruas da nossa cidade, olhar a decoração e 

poder dizer eu fiz parte desse projeto, aí nessa decoração 

tem um pouquinho de mim; pessoal muito obrigada, muito 

obrigada por esse espaço aqui na Câmara Municipal, com 

certeza foi muito importante e eu espero toda a população 
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de Naviraí, inclusive os vereadores que quiserem nos ajudar 

na confecção, é muito fácil e é muito bom de estar lá, 

estão todos convidados e eu espero contar com vocês 

participando, ajudando e também nos apoiando da melhor 

forma possível para que esse projeto seja um sucesso, 

porque se o projeto for um sucesso, pode ter certeza que 

Naviraí que será um sucesso, muito obrigada! O Senhor 

Presidente agradeceu - Obrigado a Tiquinha, como 

carinhosamente nós a chamamos. Convidou para fazer uso da 

tribuna, o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior - 

excelentíssimo senhor presidente, Vereador Simon Rogério 

Freitas, excelentíssimos vereadores, vereadoras, público 

que se faz presente ainda nesta casa de leis, quero 

parabenizar aqui a Eunice que me antecedeu, a Associação 

Comercial pelo projeto desenvolvido, importante a 

valorização do comércio local, caminhando em conjunto 

através da BPW, que é a associação das mulheres 

empreendedoras, empresárias, caminhando junto com a 

campanha de valorização do comércio local, também do 

Naviraí quem ama compra aqui, enfim, nós entendemos que a 

valorização e o fortalecimento do comércio local é de 

fundamental importância para o desenvolvimento do nosso 

município, maior empregador do nosso município, é o 

comércio, então nós dependemos muito do funcionamento e da 

ascensão e do sucesso do nosso comércio local; então 

sucesso nessa empreitada e em outras que com certeza virão; 

senhor presidente, eu tenho sido um constante crítico da 

administração atual, muito por não concordar com muitas das 

coisas que são feitas, ou que deixam de ser realizadas, são 

posicionamentos diferentes, só que por outro lado tem o 

caminhado e tenho buscado apresentar soluções, tem buscado 

trazer através de emendas parlamentares recursos que são 
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importantes para o nosso município, e aqui eu quero fazer 

um paralelo, é importante, semana passada a gente 

participou junto com o vereador Fi da Paiol, vereadora 

Rosângela, no posto de saúde do Boa Vista, do primeiro dia 

de atendimento com duas equipes, algo que a gente estava 

requerendo já algum tempo, vereadora Lourdes sabe disso, 

uma das primeiras pautas que tivemos aqui enquanto comissão 

de saúde dessa casa, foi justamente cobrar o melhor 

funcionamento dos postos de saúde, a estruturação e no 

tocante ao Boa Vista, a colocação, a implantação de mais 

uma equipe para poder atender toda aquela região e 

principalmente o Bairro João de Barro, que estava sendo 

atendido no São Pedro em frente do parque Sucupira, um 

absurdo, e alguma parte do Ipê que sequer tinha cobertura 

de atendimento no PSF, hoje já estão sendo atendidas, ficou 

lá a equipe Boa Vista e a equipe P, porém é importante a 

abertura do novo serviço e eu quero aqui reconhecer, foi de 

fato uma conquista dessa gestão, é algo que vem sendo 

cobrado por nós vereadores, desde 2015 no mínimo; os 

moradores do João de Barro, se mobilizaram através de 

abaixo-assinado, enfim, uma cobrança muito forte 

principalmente daquele bairro e da parte do Ipê que não 

tinha sequer atendimento naquele posto de saúde, de ter 

esse atendimento ampliado, isso aconteceu, então o meu 

reconhecimento a esse feito, a essa realização, porém, é 

importante que se diga, que ao abrir um novo serviço, como 

foi também o serviço do horário estendido do Varjão, é 

importante, é fundamental que se tenha a estrutura 

adequada, é importante isso, nós não estamos querendo 

desmerecer o serviço, pelo contrário, parabenizar e 

querendo que dê muito certo aquilo, mas não dá para colocar 

os servidores numa situação em que foram colocados, sem a 
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devida estruturação, chamar os vereadores lá, chamar o 

prefeito, chamar as lideranças, inaugurar por assim dizer 

um serviço e depois no dia a dia, aqueles profissionais se 

depararem com uma ausência quase que completa de recursos, 

desde de aparelhos de ar-condicionado, até computador, 

enfim do básico, do essencial, então é melhor esperar um 

pouquinho mais, estruturar primeiro serviço e aí sim abrir, 

do que simplesmente abrir, depois acabar tendo que 

readequar ou sofrer algumas críticas, que seria até 

desnecessária se tivesse visto antes, então parabenizar a 

abertura do serviço, mas pedir aqui, apelar ao gerente de 

saúde, que se dedique em estruturar os serviços, para que 

não aconteça o pior, que é justamente por falta de 

estrutura, a gente retroceder, andar para trás e acabar 

tendo que fechar um serviço que foi tão sonhado e tão 

requerido pelos moradores a tantos anos. Parabéns pela 

abertura do serviço, mas, por favor, estruturem o serviço 

para que ele não venha a ser paralisado, para que a 

população mais uma vez não seja penalizada. Vou falar de 

outro assunto, não ia comentar, mas acho importante; nós 

precisamos ter uma gestão que de fato seja efetiva, que de 

fato se preocupe com a realidade das pessoas; o vereador 

Fabiano Taquara trouxe uma realidade que me entristeceu, 

enquanto pai, que tenho duas crianças em casa, um 

adolescente e uma criança, de sentir na pele o que os pais 

e essas crianças devem ter sentido ao ver o cancelamento do 

ônibus para uma competição e acabar tendo que ficar para 

trás, depois de tanto tempo de preparação; então falo para 

a gerente de educação com todo respeito que lhe é devido, 

não adianta postar nas redes sociais, eu acredito na 

educação, ou hashtag sei lá o quê, e nas ações efetivas do 

dia a dia, aquelas que podem de fato fazer diferença na 
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vida da nossa comunidade escolar, ter esse descaso, que 

isso é descaso, você avisar que o ônibus não vai ser 

fornecido três dias antes de uma competição, é descaso, 

porque quem já mexeu com isso, de igrejas ou atividade 

esportiva, sabe o trabalho que dá para conseguir um ônibus 

e o custo que é isso, se for pagar do próprio bolso, não é 

um custo baixo, então um aviso desses em cima da hora, 

inviabiliza mesmo as pessoas que estão se programando para 

sair, então deixo aqui o nosso alerta e nossa indignação, 

nosso descontentamento com essa atitude da gerência de 

educação, que não é a primeira vez que acontece, de negar 

algo que já havia sido prometido, como um ônibus em cima da 

hora e deixar as pessoas aí sem saber o que fazer. O Senhor 

Presidente convidou para fazer uso da tribuna, o Vereador 

Josias de Carvalho – senhor presidente, nobres pares, 

senhores presentes, quero agradecer a presença do Cido, do 

Marcos, Zé Rouco, Reinaldo, Laniere, obrigado pela presença 

de vocês e todos os ouvintes da Rádio Cultura FM; eu quero 

aqui expressar a minha indignação com esse Governo do 

Estado, que pouco tem que contribuído com o município de 

Naviraí, tem mais barulho, do que ação; essas cobranças que 

agora a pouco fizemos pelo plenário, através do Vereador Fi 

da Paiol, já é uma luta antiga e como eu disse, temos a 

informação através da gestão municipal, que essa ponte vai 

ser construída de fato, ainda esse ano, eu acredito na 

gestão municipal, mas eu não acredito que o governo vai 

abrir a mão ainda esse ano, deveria, já era para estar 

pronta desde o ano passado, mas infelizmente, o governador 

ainda não se atentou para este município, está atendendo 

bem lá o município de Maracaju, eu não tenho nada contra, 

tem que atender bem mesmo, Maracaju, Sidrolândia, enfim, 

mas não pode esquecer de Naviraí, ele teve aqui uma 
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expressiva votação, até gostaria de fazer um apelo ao nosso 

deputado estadual aqui, que é quem apoiou ele com todas as 

suas forças, com a sua dedicação, sua força política, e o 

governador Azambuja foi reconhecido por esse município, foi 

muito bem votado, só que Naviraí não está sendo 

reconhecida, está se passando essa gestão e a participação 

do governo estadual deixou a desejar em nosso município; 

outra questão no tocante ao que o vereador Taquara falou 

sobre os ônibus, essa cobrança é antiga, não é somente 

dessa gestão, na gestão anterior também esses ônibus tinham 

as suas prioridades, e essa também tem as suas prioridades; 

agora o que não pode acontecer, é quando a secretaria 

responsável cede para determinados grupos e fecha para 

outros grupos, isso é errado, se abrir para um, então é 

para todos, ou não é para ninguém; respeita as comunidades, 

as entidades, as igrejas, o esporte, nesse quesito no que 

tange essa discussão, evidente que está bem claro que a 

contemplação é para certos grupos, então fica aqui minha 

indignação também, da secretaria de educação; eu pedi a 

relação e a gente viu na relação que alguns grupos são 

priorizados, não tenho nada contra os grupos que foram 

priorizados não, tem que atender mesmo, mas deveria atender 

os outros também, porque a gente fica sem entender, então o 

vereador vem aqui  questionar e buscar resolver a situação, 

para que doe ônibus para todos ou não doa para ninguém, 

essa é a realidade. Obrigado! O Senhor Presidente convidou 

para fazer uso da tribuna, o Vereador Antonio Carlos Klein 

- boa tarde população de Naviraí; estamos aqui encerrando a 

sessão ordinária desta terça-feira e queria rapidamente, só 

levar ao conhecimento da população, sobre o trabalho que 

nós realizamos no hospital municipal; nós anunciamos pelas 

redes sociais, pelas mídias, que iríamos fazer a 
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revitalização da recepção do hospital municipal; a reforma 

do hospital se iniciou no começo do ano, a partir do mês de 

março, sendo pintadas a parte da maternidade, corredores, 

as enfermarias já estão todas pintadas e foram solicitadas 

novas cadeiras para o hospital municipal e como as cadeiras 

novas chegaram e iam ser colocadas na recepção, então se 

resolveu parar a pintura dos corredores e partir para 

recepção para deixar ela em boas condições, com cadeiras 

novas e paredes pintadas, para a população de Naviraí poder 

estar aguardando o seu atendimento; quando verificamos que 

a recepção estava bastante precária, o balcão era feito de 

gesso, na parte de cima do balcão não tinha proteção de 

pedra de granito, nem de mármore,  e com o suor das pessoas 

que coloca o braço em cima, a própria umidade que existe no 

ar, o gesso foi se estragando, estava totalmente sujo, 

carcomido pelo tempo, pelo uso e precisava trocar, as mesas 

de trabalho dos funcionários também estavam todas remendas, 

quebradas, correndo risco até de cair,  aí resolvemos que 

seria necessário para que ficasse boa a recepção, fazer a 

reforma dessa parte também, solicitamos a gerência de obras 

que fizesse a reforma, mas o retorno que nós tivemos, é que 

teria que ser feito o projeto, cronograma e possivelmente 

as reformas sairia no próximo ano, aí nós resolvemos tomar 

a iniciativa de fazer a reforma por nossa conta, 

solicitamos a ajuda de pessoas da cidade e prontamente 

fomos atendidos, tanto na doação do mármore para colocar no 

balcão, a cerâmica para colocar na parede e também mão de 

obra para realizar o serviço e também os móveis que estavam 

lá dentro; em questão de meia hora de conversa, nós 

recebemos a doação da pedra de mármore do diário interior, 

através do Jornalista José Luiz Bressa, que prontamente 

atendeu o pedido, eu fiz a doação da cerâmica para revestir 
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as paredes e os móveis nós pedimos ajuda do Odair móveis, 

que prontamente também atendeu e fabricou os móveis para 

colocar na recepção para que  os funcionários pudessem ter 

melhores condições de trabalho; precisava depois fazer a 

colocação da pedra de mármore, para o revestimento de 

granito, precisava de mão de obra de quem entende, 

solicitamos ao Alex, que é meu assessor aqui na câmara, que 

é construtor também e ele doou também todo trabalho de mão-

de-obra, levou um ajudante e no sábado à tarde, depois do 

almoço, a partir das treze e trinta, foi realizado todo o 

serviço no hospital municipal, na recepção; por volta das 

dezoito horas, essa parte já estava toda pronta e no 

domingo de manhã, o velhinho pintor que trabalha na 

prefeitura, iniciou a pintura da parte interna, que foi 

concluída na segunda-feira e ontem à tarde, as pessoas da 

limpeza lavaram toda a recepção e hoje o atendimento da 

recepção já volta ao normal; então nós temos uma recepção 

hoje totalmente revitalizada, paredes pintadas, com pedra 

de mármore de granito no balcão, com aparelhos do balcão 

revestidos com cerâmica, azulejo, que inclusive dá mais 

higiene, com as cadeiras novas, na condição muito melhor 

para o atendimento da população; fizemos em curto espaço de 

tempo, com pouquíssimo gastos para cada um, cada um tirou 

um pouquinho do bolso, não chegou em torno de mil reais 

essa reforma, e nós temos agora uma recepção totalmente 

revitalizado para população estar lá com mais conforto 

enquanto espera o seu atendimento. Continua a reforma do 

hospital, a pintura dos corredores já voltou a ser feita, 

vamos trabalhar para revitalizar todos os móveis do 

Hospital Municipal, que também estão em situação precária; 

então devagar estamos fazendo um trabalho de melhoria das 

condições estruturais do hospital e assim como também 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

estamos trabalhando aí junto ao prefeito, para que a gente 

conseguir também revitalizar os postos de saúde do 

município; são trabalhos que nós nos propomos a fazer como 

vereadores, como liderança do prefeito, cumprindo com a 

obrigação que temos com a população, se nós ajudamos o 

perfeito a se eleger, pedimos votos ao prefeito, se está 

eleito, temos que ajudar a administração, precisamos fazer 

a cidade boa para todos; essa é a obrigação, não adianta 

nós ficarmos aqui criticando e não colocarmos a mão na 

massa; nós temos responsabilidade pela eleição do prefeito 

e temos a responsabilidade também de ajudar a administração 

a fazer o melhor para nossa cidade, aqui não se trata de 

defender o prefeito, mas ajudar a administração a ser boa 

para nossa cidade; é o trabalho do vereador, nós estamos 

nos propondo a isso; amanhã nós estamos em Campo Grande, às 

nove horas vamos estar em Campo Grande numa reunião com 

secretário de Estado da Saúde, doutor Geraldo Rezende, para 

tratar sobre a questão da gestão do Hospital Municipal se 

permanece direta, se passa para OSS, se passa para 

Fundação, se o estado realmente cumprir a promessa de 

campanha de regionalizar a saúde de Naviraí, para que 

possamos ter aqui em Naviraí que atenda toda a região, até 

mesmo com UTI, como tem em Ponta Porã, em Nova Andradina, 

então é um trabalho que nós amanhã, todos os vereadores vão 

à Campo Grande, para falarmos com o secretário sobre essa 

questão da regionalização da saúde Naviraí; estamos 

trabalhando, estamos à disposição de toda a população e com 

ideias, até com críticas, se for para nos ajudar a melhorar 

o trabalho que é fornecido a população da nossa cidade. 

Muito obrigado! Boa tarde a todos. O Senhor Presidente 

convidou para fazer uso da tribuna, o Vereador Claudio 

Cezar Paulino da Silva – Bom dia a todos que nos ouvem pela 
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Rádio Cultura de Naviraí; vamos falar mais um pouco dos 

requerimentos feitos hoje; hoje encaminhei requerimento 

para o governo do estado e para o secretário de 

infraestrutura do estado, pedindo informação a respeito da 

ponte do Cumandaí; essa ponte é uma novela, já tem mais de 

cinco anos que a gente vem cobrando essa ponte, que foi um 

compromisso do governo do estado de estar realizando essa 

obra tão importante no município de Naviraí, para as 

pessoas que utilizam daquela estrada do porto Caiuá, que 

passa na saída do prolongamento da Avenida Weimar Torres, 

então vamos aguardar a resposta do governo do estado; hoje 

como já disse antes, gostei muito da sessão de hoje, vários 

vereadores fazendo cobranças para deputado estadual, 

deputado federal, para senadores, para gerente do estado de 

saúde, no qual temos reunião agendada amanhã, conforme 

disse o vereador Klein, com secretário do estado, Senhor 

Geraldo Resende, então é isso que precisa, eu acho que a 

gente está no caminho certo, começar a cobrar também os 

deputados estadual, federal e governador, porque todos 

tiveram votos em Naviraí, todos tem compromisso com a 

cidade, todos trabalham com recurso nosso, que é um recurso 

pago pelo cidadão, então nós temos sim que cobrar deles 

também mais trabalho para o nosso município; em época de 

campanha tem várias promessas aqui de todos os 

parlamentares que vem buscar votos em Naviraí, então a 

gente tem que parar de falar um pouco com esses 

parlamentares só de emendas, emenda parlamentar é o mínimo 

que um deputado pode mandar para uma cidade, porque isso 

ele tem, tem na mão o dinheiro que é nosso, dos nossos 

impostos e que eles só destinam; precisamos de mais 

projetos para Naviraí, de mais atenção para o município de 

Naviraí; hoje os vereadores foram muito felizes aqui, uma 
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sessão de alto nível, com cobranças sérias ao governo 

estadual e federal; também fiz um requerimento para a nossa 

deputada federal, Rose Modesto, que está em Brasília, para 

que ela intervenha também junto ao governo federal, na 

liberação dos repasses que está em atraso do governo 

federal, cerca de novecentos mil reais; é um dinheiro que 

falta para o trabalho da assistência social de Naviraí, e 

tenho certeza que ela vai nos atender, vai intervir em 

Brasília, para que sejam liberados esses recursos para 

Naviraí, que é de suma importância para o nosso município, 

então esses são os pedidos que eu encaminhei na sessão de 

hoje; quero também convidar a todos para participar dia 13 

do almoço beneficente do Lar da Criança, aproveitar e 

mandar um abraço para a Leda, coordenadora, para a Bruna, 

que são do Lar da Criança, e convidar a todos para ajudar 

essa entidade, porque parte desse dinheiro que será 

arrecadado no almoço do dia 13 do Lar da Criança, será 

revertido também para ajudar o Mateus, essa criança de 

Naviraí, morador do Bairro Ipê que foi diagnosticado com 

amiotrofia muscular espinhal, que se encontra internado na 

cidade de Dourados, a família está precisando de muita 

ajuda, então a Leda e a Bruna irá doar parte do que for 

arrecadado com esse almoço, para a família do Matheuzinho; 

peço a todos que ajudem comprando o ingresso do almoço, é 

apenas trinta reais e vai estar colaborando com o Lar da 

Criança e também com essa criança que está precisando de 

ajuda nesse momento;  também quero parabenizar a Dona Luzia 

e o seu Valter do Jardim Paraíso, que todos os anos eles 

realizam a maior festa do Dia da Criança de Naviraí, uma 

festa que a gente sempre está ajudando e participando, tem 

em torno de setecentas crianças, então depende de muitos 

recursos, mas quem puder colaborar com essa festa, com 
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balas, doces, o que puderem doar, pode estar indo no bar do 

Valter, no Jardim Paraíso, falar com ele ou com a Luzia, 

que será bem-vindo ajuda de vocês,  a gente pede por que 

acompanha e sabe do trabalho sério que eles fazem com as 

crianças, já é uma tradição no Jardim Paraíso essa festa do 

bar da dona Luzia; já quero agradecer as pessoas que estão 

colaborando, e a gente fica muito agradecido, porque 

podemos ver que todos juntos podemos fazer a alegria de uma 

criança no dia das crianças; a prefeitura também estará 

ajudando, a exemplo do ano passado que tiveram juntos com 

eles, com pula-pula, com brinquedos, então é uma festa 

muito grande no Jardim Paraíso e eu não podia deixar aqui 

de parabenizar por esse iniciativa, que a gente sabe que 

não é fácil organizar festa. E como disse o vereador 

Júnior, participamos na semana passada da abertura da 

segunda equipe do Posto de Saúde do Boa Vista, onde vai ser 

atendidas mais trinta pessoas do João de Barro e dos 

bairros vizinhos, então isso é muito bom para Naviraí, 

estou muito confiante que a saúde de Naviraí a partir de 

agora começa a melhorar, porque a gente hoje tem cinco 

médicos, do Programa Federal Mais Médicos que já chegaram 

em Naviraí, então todas as unidades terão médicos e com 

isso a gente vê que vai aliviar a demanda do Hospital 

Municipal; é uma cobrança que a gente vem fazendo muito 

tempo já, porque a maneira que tem para aliviar aquela 

demanda do hospital municipal é fortalecer na atenção 

básica; parabeniza a Nice, que está à frente coordenando a 

atenção básica no município, estivemos visitando várias 

unidades de saúde, vendo a dedicação deles, a vontade de 

que melhore a saúde de Naviraí, a gente sabe que tem muita 

coisa para melhorar, mas é um início e fortalecendo atenção 

básica a gente consegue aliviar o Hospital Municipal, para 
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que o tempo de espera para atendimento, seja bem menor para 

poder atender bem a nossa população; no mais agradeço a 

todos, por estar trazendo as demandas dos bairros da 

cidade, enquanto vereador estará procurando resolver e 

levando até o Executivo; sabe que tem muita coisa que não 

consegue, mas está pedindo, está cobrando, porque o 

vereador só pode cobrar e pedir, na verdade ele não tem o 

poder de executar nada, então a nossa parte estamos 

fazendo; mandar um abraço para o pessoal da Estrada da 

Pindó, que já vai ser cascalhada, só está esperando acertar 

alguns detalhes para começar asfaltar a estrada; ao pessoal 

da região da Fazenda Brilhante também, essa semana as 

máquinas estão trabalhando lá; agradecer e mandar um abraço 

para o Ivan que está à frente dessa pasta fazendo um grande 

trabalho nas estradas rurais; então estarão arrumando e 

melhorando a qualidade das estradas; no mais, agradecer a 

Deus por esse momento e por mais essa sessão, que foi muito 

proveitosa. Que Deus abençoe a todos e até a semana que vem 

se Deus quiser. O Senhor Presidente convidou para fazer uso 

da tribuna, a Vereadora Rosangela Farias Sofa – Bom dia a 

todos os ouvintes, mais uma vez àqueles se fazem presentes 

e que acompanha através da rádio; quero iniciar dizendo que 

eu recebi um abaixo assinado e vou ler na íntegra; é 

composto por 95 assinaturas dos moradores da Avenida 

Tarumã, naquele espaço que compreende a Avenida Tarumã e 

Avenida Glória de Dourados; abaixo-assinado ou 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Naviraí, os 

cidadãos abaixo-, brasileiros, residentes e domiciliados a 

Rua Perseu, bairro Centro, nesse município, solicitamos de 

vossa excelência a construção do asfalto em nossa rua, 

entre Avenida Glória de Dourados e Avenida Tarumã, com 

extensão de 100m, tendo em vista a quantidade de terra que 
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se deslocam para as referidas avenidas e a poeira gerada em 

época de seca; contando com a certeza do nosso pleito 

atendido, encaminhamos esse documento com cópia para o 

poder legislativo e nomeamos o senhor Edvaldo Correia 

Braga, como nosso representante e que poderá prestar mais 

informações caso necessitem; contato pelo fone 99927-1554 e 

está composto por 95 assinaturas. Antecipamos nossos 

agradecimentos; na verdade já estivemos lá, levei a nossa 

gerente de obras para falar com esses moradores e parece 

que já está quase resolvido, só estamos aguardando a vinda 

do governador e ver se ele vai assinar essa obra, já foi 

licitada e está para ser assinada, caso o governador 

entenda que existe um compromisso com essa população que 

tanto clama por a efetivação desse asfalto entre Avenida 

Glória de Dourados Avenida Tarumã; tem várias ruas que 

ainda é de terra, é um bairro muito antigo e eles clamam 

essa benfeitoria há muito tempo, então está aqui notificado 

e lido perante essa tribuna o pedido dessa população; dizer 

para a comunidade João de Barro e para toda a cidade de 

Naviraí, que a Festa da Padroeira se avizinha e estamos 

tendo novena e missa do dia 3 ao dia 11 de outubro, em 

honra e glória a Nossa Senhora Aparecida para os católicos; 

no dia 12 de outubro, às 17 horas haverá uma caminhada, 

saída da catedral até a comunidade Nossa Senhora Aparecida 

e às 18 horas, uma missa solene, com a coroação da réplica 

da imagem; o festejo social será no dia 13 de outubro, às 

11 horas, com o almoço, churrasco no salão paroquial, com o 

custo de vinte e cinco reais, após o almoço, um bingo, que 

é um show de prêmios, a cartela é quinze reais; dizer a 

todos de Naviraí da nossa satisfação em parabenizar os 

nossos novos conselheiros tutelares, eleitos no domingo, o 

Adriano Pontes, a Elaine Correia, o Alex Miranda, o 
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Jadilson Maciel e o Seu Osmar Alves, também agradecer a 

participação de todos aqueles que estiveram buscando a sua 

consolidação ou sua aprovação dentre essas pessoas que 

foram eleitas; dizer que todos que amam Naviraí também 

participam, não precisa ganhar, o importante é participar e 

para quem ganhou, o compromisso é bem maior, realizar um 

bom trabalho e cuidar das nossas crianças e dos nossos 

adolescentes; falar do dia da criança, a gente vê Naviraí 

tomada para festividades, em todos os bairros haverá uma 

festa; como é grande a minha satisfação em ter nascido 

nessa cidade e poder acompanhar o amor que está sendo 

derramado por todos os lugares onde nós passamos, embora a 

gente sofre muito pedidos, a gente não deixa de ajudar, 

porque é um momento de alegria, é um momento de muita 

satisfação, a gente está vendo muitas pessoas, de todos os 

bairros, que estão tomados por uma emanação de um bem 

maior, que é cuidar das nossas crianças e realizar essa 

festa com um único objetivo, que é fazer as nossas crianças 

felizes; parabenizo a todos, não vou nominar, porque eu sei 

que a cidade inteira festeja o dia das crianças, então 

parabéns de norte a sul e de leste a oeste de Naviraí, 

aqueles que estão fazendo a diferença, aqueles que amam as 

nossas crianças nos amam também, então muito obrigada pela 

dedicação e o compromisso com as nossas crianças; dizer que 

aqui no dia da criança, às 19 horas, acontecerá na Câmara 

Municipal a troca de graduação do pessoal da turma do 

professor Capixaba, é o quinto batizado de capoeira, dizer 

que prova, que acompanha e que parabeniza o professor 

Capixaba, que tem feito um trabalho brilhante no Jardim 

Paraíso, Vila Alta, Vila Nova e Belo Horizonte, ele atende 

essas crianças com a festa da capoeira; o trabalho da 

capoeira é um trabalho de integração da população de 
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Naviraí; às 15 horas na praça e às 19 horas na Câmara 

Municipal; agradecer a todos por estarem presentes, por se 

fazerem presentes, por nos ouvir, muito obrigada e tenham 

todos uma ótima semana. O Senhor Presidente convidou para 

fazer uso da tribuna, o Vereador Símon Rogério Freitas 

Alves da Silva - Bom dia a todos novamente, sou de usar 

pouco a tribuna, mas hoje eu fiz questão de utilizá-la até 

para poder dar uma satisfação para todos os eleitores, para 

toda a sociedade de Naviraí; queria começar aqui meu 

discurso de uso da tribuna citando dois projetos 

importantes que estão em ação; um é a Copa Chama de Futsal, 

de categoria de base, Copa Chama, uma parceria entre o 

Grupo JChagas e a Gerel - gerência de esporte, 

representando a prefeitura, que nesse ato fizeram um evento 

muito bonito, um evento onde se reuniu muitas famílias, um 

evento de família frequentando o poliesportivo ou seja, 

fizeram a diferença no ano dessas crianças no nosso 

município e dia 12 de outubro, no próximo sábado, estará 

findando esse grandioso evento que foi proporcionado por 

essa parceria pública e privada entre o Grupo JChagas e a 

Prefeitura Municipal; convidar a todos para participar 

dessa final no sábado dia 12, às 14h30min da tarde no Poli; 

também falar um pouquinho a respeito de um projeto chamado 

Câmara Mirim, projeto esse o qual eu tive o privilégio de 

estar retomando ele aqui nessa casa de leis, de estar 

readequando para nossa realidade de hoje, projeto esse que 

outros vereadores fizeram a lei de resolução, que era o 

vereador Carlos Sanches e depois, o Doutor Manoel 

veterinário; criou-se a lei da câmara mirim, mais ambos não 

colocaram em prática, talvez não teve tempo hábil, não sei 

qual o motivo, mas não conseguiram colocar em prática e a 

gente utilizou do nosso mandato como presidente dessa casa, 
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como Vereador para colocar em pauta novamente esse projeto 

de lei; fizemos algumas adequações, porque a câmara mirim 

prevê o mesmo Regimento Interno, prevê algumas leis bem 

parecida com a dos vereadores eletivos, ou seja, um projeto 

que eu tenho muito orgulho de estar participando, 

juntamente com a minha equipe de gabinete, com os 

colaboradores da Câmara Municipal, com todos os vereadores, 

com seu Felipe, a Érica, o Fula, Sidnei, o Régis, todos 

dando o máximo; estamos indo visitar as escolas e fazendo 

reuniões nas escolas; a comissão que foi eleita para 

coordenar a câmara Mirim, a gente conseguiu homogenizar o 

máximo que a gente pode, colocando a rede pública de 

educação, rede privada de educação, rede estadual de 

educação, juntamente com profissionais do Instituto 

Federal, da Universidade Federal, Conselho Tutelar, ou 

seja, vários segmentos das instituições aqui do município 

participando deste projeto, no qual a gente teve o 

privilégio de apadrinhar e se Deus quiser vamos colher os 

frutos em breve; as eleições vai ser esse ano para que a 

câmara Mirim possa estar exercendo as funções em 2020, onde 

a gente acredita que com esse resgate de cidadania e com 

esse alfabetismo político dessas crianças que vão 

participar, a gente estará contribuindo para nossa 

sociedade no geral, vamos poder levar a nossa mensagem 

através dessas crianças nas escolas, nos bairros, onde eles 

convivem estarão levando a mensagem aqui da câmara e também 

os projetos que eles colocarem em prática; a gente estará 

aderindo a maior parte possível, os que de fato vão fazer a 

diferença em nosso município, estaremos apadrinhando, 

quando não eu, os demais vereadores, cada vereador tem um 

segmento, não que a gente não queira abranger tudo, mas um 

vereador consegue atingir melhor esporte, o outro a saúde, 
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outro educação e assim é, também por causa das formações, 

temos professores, advogados, administrador, temos vários 

segmentos profissionais aqui na câmara e entendemos que 

temos que estar distribuindo esse projeto Câmara Mirim para 

todos os gabinetes, para nossa secretaria, para que a gente 

possa atender essas crianças da melhor forma possível e o 

mais importante, sem levar em consideração a questão 

partidária, sem levar em consideração o que o vereador 

pensa, mas sim o que eles vão escolher para trazer para sua 

escola, para o seu bairro e estaremos atendendo; aqui tem 

vários partidos representados em vários vereadores, então 

estaremos cuidando para que isso não interfira no nosso 

trabalho da câmara Mirim, mas sim o resgate da cidadania e 

esse alfabetismo político; Queria dizer a todos a respeito 

do meu mandato dentro desta casa de leis, eu enquanto 

presidente que sou, a gente sempre se monitora para não 

fazer cobranças excessivas, cobranças que vai além do que a 

gente pode, cobranças além do que o mandato prevê, até 

porque o motivo do prefeito doutor Izauri não ter um vice-

prefeito, eu sou o substituto imediato e a gente tem esse 

cuidado para a população não achar que quando a gente 

critica aqui, a gente está querendo o lugar do prefeito, 

pelo contrário, a gente faz questão que o prefeito Izauri 

termine o mandato dele, mandato que ele começou, mandato 

que eu não concordo, um mandato que eu não sou obrigado a 

concordar, eu represento aqui várias pessoas, hoje eu e o 

meus colegas, treze vereadores que somos, a gente 

representa o município de Naviraí, não representamos o 

Izauri, não representamos nenhum gerente do prefeito, a 

gente está aqui para representar a população que nós 

confiou os votos e assim a gente tem feito; eu não sou 

diferente dos demais vereadores, eu trago aqui cobranças; 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

andei esses dias cobrando o gerente saúde por faltar com a 

verdade, por faltar com comprometimento, falei duas, três 

sessões seguidas e disseram que o vereador Simon quer tirar 

o Wellington para por alguma pessoa ligada a ele, não 

quero, não tenho nome a sugerir ao prefeito, pelo 

contrário, elogiei o Wellington aqui quando era diretor da 

Santa Casa, mas como gerente não vem fazendo um bom 

trabalho e eu não concordo com o trabalho que vem fazendo; 

falei uma vez, vou falar duas vezes, vou falar três vezes, 

enquanto eles não proporcionarem às mudanças ou as 

melhorias que foram propostas por eles; o que a gente cobra 

aqui, é proposta de campanha que não está sendo cumprida, é 

programa de governo que não está sendo cumprido, se vocês 

pegaram o livrinho do prefeito quando se candidatou, a 

retomada do desenvolvimento, se for olhar aquela revistinha 

dele, ele não cumpriu nada daquilo; não tem escola 

contraturno, uma ou outra que tem, porque alguém tomou 

frente e fez; a gente não tem o esporte amador sendo como o 

principal alvo do esporte, porque ele disse, eu não vou 

apoiar o esporte profissional da SEM, porque eu vou 

investir na categoria de base, mas cadê a categoria de 

base? O que está sendo feito pelo esporte de Naviraí é 

competência da pasta da gerência de esporte, da Gerel 

juntamente com os empresários de Naviraí, se pegar todas as 

competições promovidas pela prefeitura, tem a ajuda do 

privado e isso não é proibido, pelo contrário é permitido 

atrás de lei, mas a gente sabe que se não fosse por isso, 

também não estaria tendo o esporte, se não fosse essa 

comunhão entre privado e a Gerel, não estaria tendo 

esporte; se pegar as nossas cobranças do balneário 

municipal, do Parque Sucupira, o que foi feito? O que foi 

feito no Balneário? Não foi feito nada, algumas ações estão 
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sendo feitas através de projeto, para trazer melhoria, mas 

a gente não pode estar aqui contando mais com que vai vir, 

a gente tem que ver a nossa realidade e que estamos indo 

para terceiro ano de mandato e muito pouco foi feito; o 

balneário municipal não tem nada, o Parque Sucupira não tem 

nada e a gente não consegue nem recapear a pista, onde o 

pessoal vai praticar esporte, o Balneário está com aquele 

buraco na pista de caminhada, ou seja, onde era para estar 

proporcionando lazer e descontração, está dando 

constrangimento, dor de cabeça, então a gente não pode 

ficar omisso aqui sem falar o que é verdade. O que foi 

feito pela iluminação pública de Naviraí? A gente não tem 

um cronograma de troca de lâmpada, de manutenção, a gente 

vai empurrando com a barriga, o pessoal liga para trocar 

lâmpada em tal rua e o gerente Gessé não faz todo aquele 

bairro para depois pega outro bairro, ele vai empurrando 

com a barriga do jeito que der, aí quando critica fica 

bravo; mas tenho que criticar quem fica à frente da pasta, 

não tem como colocar os colaboradores que não tem nada a 

ver com isso, não tem como a gente colocar fulano, ciclano, 

que não tem o respaldo para trabalhar, então a gente cobra 

os administradores; sobre o corte do ônibus que os 

vereadores falaram, é um absurdo; não concordo com a atual 

administração, não concordo com a gestão do prefeito Izauri 

e não concordo com a gestão de alguns gerentes, fica aqui a 

minha fala para todos os naviraienses, para entender que o 

que a gente quer aqui, é o melhor para Naviraí, não pra “A” 

e nem para “B” mas sim para todos. 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 
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DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos oito dias do 

mês de outubro do ano de dois mil e dezenove. 

 

 

Rosângela Farias Sofa 

1ª Secretária 
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