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CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

ATA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/11/2019. 

 

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e 

dezenove, às dezenove horas, reuniu-se ordinariamente a 

Edilidade Naviraiense nas dependências da Câmara Municipal 

de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, situada na 

Avenida Bataguassú, 900 sob a Presidência do Vereador Símon 

Rogério Freitas Alves da Silva; Secretariado pelos Edis: 

Rosangela Farias Sofa e Josias de Carvalho; estando ainda 

presentes os vereadores: Antonio Carlos Klein, Claudio 

Cezar Paulino da Silva, Ederson Dutra, Eurides Rodrigues, 

Fabiano Domingos dos Santos, Jaimir José da Silva, Lourdes 

Elerbrock, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior e Maria Cristina 

Tezolini Gradella. Foi constatada a ausência do vereador 

Márcio André Scarlassara. O Senhor Presidente declarou 

aberta a Sessão Ordinária e invocando a proteção de Deus, 

convidou a todos os presentes para a leitura de um texto 

bíblico. Pela ordem o vereador Ederson Dutra solicitou a 

palavra - solicito a vossa excelência se possível, inverter 

a ordem do dia, por gentileza. Presidente – coloco em 

votação a inversão da ordem do dia; os vereadores 

favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se 

levantem; aprovado.  Em seguida o senhor presidente - 

determino a primeira secretária para fazer a leitura da 

ordem do dia – Em primeira e única discussão e votação o 

Projeto de Lei n° 42/2019 de autoria do Poder Executivo 

Municipal; que em súmula: Autoriza a doação de área de 

terras, medindo 1.083,46m², localizada no Distrito 

Industrial, denominada Lote 04 da Quadra U, para a empresa 

EDIMAR DA SILVA MENEZES EIRELI, e dá outras providências. 

Parecer favorável da Comissão de Justiça, Legislação e 

Redação, Josias de Carvalho - relator, acompanhado dos 
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vereadores Marcio André Scarlassara e Ederson Dutra -

membros. Parecer favorável da Comissão de Patrimônio 

Público, Jaimir José da Silva – relator, acompanhado dos 

vereadores Fabiano Domingos dos Santos e Antonio Carlos 

Klein – membros. Parecer favorável da Comissão de Finanças 

e Orçamento, Antonio Carlos Klein – relator, acompanhado 

dos vereadores Luiz Alberto Ávila Silva Júnior - presidente 

e Ederson Dutra - membro. Presidente - Coloco em discussão. 

Presidente - Coloco em Votação e solicito que ao ser 

chamado manifeste se é favorável ou contrário ao referido 

projeto. Presidente - em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei n° 42/2019 de autoria do Poder 

Executivo Municipal. Coloco em discussão. Coloco em votação 

e solicito que ao ser chamado manifeste se é favorável ou 

contrário ao referido projeto. Presidente - declaro o 

Projeto de Lei n° 42/2019 de autoria do Poder Executivo 

Municipal, aprovado por onze votos favoráveis e um ausente 

(Marcio André Scarlassara) em primeira e única discussão e 

votação. Em primeira e única discussão e votação o Projeto 

de Lei n° 48/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal; 

que em súmula: Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo 

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

Federal nº 13.019/2014, com a Associação Comercial e 

Empresarial de Naviraí-ACEN, e dá outras providências. 

Parecer favorável da Comissão de Justiça, Legislação e 

Redação, Josias de Carvalho - relator, acompanhado do voto 

favorável do vereador Ederson Dutra - membro. Presidente - 

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

48/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal. Coloco em 

discussão. Coloco em votação e solicito que ao ser chamado 

manifeste se é favorável ou contrário ao referido projeto. 

Presidente - declaro o Projeto de Lei n° 48/2019 de autoria 
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do Poder Executivo Municipal, aprovado por onze votos 

favoráveis e um ausente (Marcio André Scarlassara) em 

primeira e única discussão e votação. Em primeira e única 

discussão e votação o Projeto de Lei n° 43/2019 de autoria 

do Vereador Jaimir José da Silva; que em súmula: Institui o 

“Agosto Dourado”, como mês de conscientização da 

importância do aleitamento materno, no Calendário Oficial 

do Município de Naviraí-MS. Parecer favorável da Comissão 

de Justiça, Legislação e Redação, Josias de Carvalho - 

relator, acompanhado dos vereadores Marcio André 

Scarlassara e Ederson Dutra - membros. Parecer favorável da 

Comissão de Finanças e Orçamento, Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior – relator, acompanhado dos vereadores Antonio Carlos 

Klein e Ederson Dutra - membros. Presidente - em primeira e 

única discussão e votação o Projeto de Lei n° 43/2019 de 

autoria do Poder Legislativo Municipal. Coloco em 

discussão. Coloco em votação e solicito que ao ser chamado 

manifeste se é favorável ou contrário ao referido projeto. 

Presidente - declaro o Projeto de Lei n° 43/2019 de autoria 

do Poder Legislativo Municipal, aprovado por onze votos 

favoráveis e um ausente (Marcio André Scarlassara) em 

primeira e única discussão e votação. Presidente - 

determino a primeira secretária para fazer a leitura do 

Expediente. Primeira Secretária – leitura de ofícios e 

documentos. Ofício n° 296/2019/NAVIRAIPREV do Senhor Moisés 

Bento da Silva Júnior, Diretor Presidente do NAVIRAIPREV, 

encaminhando cópia do balancete relativo ao mês de outubro 

de 2019. Presidente: Informo que o balancete encontra-se 

disponível na Secretaria desta Casa de Leis. 1ª Secretária 

fez a apresentação dos Projetos. Projeto de Lei nº 50/2019 

de autoria do Poder Executivo Municipal; que em súmula: 

Autoriza a doação de área de terras, medindo 1.014,89m², 
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localizada no Distrito Industrial, denominada Lote 03-A da 

Quadra R, para a empresa JUCIMAR FAUSTINO ANTUNES – MEI, e 

dá outras providências. Presidente: Pergunto ao plenário se 

é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminho às 

comissões para que possam analisar e dar os devidos 

pareceres no tempo em que confere o regimento interno. 

Projeto de Lei nº 51/2019 autoria do Poder Executivo 

Municipal; que em súmula: Autoriza a doação de área de 

terra medindo 1.589,77 metros quadrados, localizado no 

Distrito Industrial, denominado lote 5 da quadra W para 

empresa Lindogério J da Silva-ME, e dá outras providências. 

Presidente - Comunico os nobres vereadores que o projeto de 

lei nº 51 de 2019 de autoria do executivo municipal, será 

retirado, por falta de documentos. Projeto de Lei nº 

52/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal que em 

súmula: Autoria a doação de área de terras, medindo 

4.000,38m², localizada no Distrito Industrial, denominada 

Lote 03 da Quadra T, para a empresa M.C. LOCAÇÕES E 

TRANSPORTES LTDA–ME, e dá outras providências. Presidente: 

Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação, 

entendendo que sim, encaminho 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° 216/2019 de autoria do Vereador Simon 

Rogério Freitas Alves da Silva e outros edis; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, à Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente 

de Obra, à Senhora Rosana Aparecida de Souza Swensson, 

Gerente do Núcleo de Habitação Popular e à Senhorita Milena 

Cristina Feuser, Gerente de Administração, requerendo que 

seja encaminhado, a esta Casa de Leis o projeto completo 
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das plantas das casas construídas no bairro Jardim Paraíso 

IV. Solicitamos ainda a construção dos muros de arrimo, nas 

casas localizadas, nas ruas Antônio Silvério Zucca e 

Antônio Rufino Sobrinho, ressaltamos que o requerimento é 

somente para as casas que não possuem o mesmo e 

independente do programa no qual essas residências estejam 

inseridas. Presidente: convido o vereador Cláudio César 

Paulino para usar minha cadeira para eu fazer o uso da 

palavra. Vereador Cláudio César Paulino - Coloco em 

discussão. Com a palavra o Vereador Símon - nobres Edis, 

público presente, quem nos acompanham através das redes 

sociais, do youtube, Boletim MS, os demais sites que estão 

transmitindo ao vivo nossa sessão e a todos que nos ouvem 

através da Rádio Cultura; cumprimento o Laniele, Betinho 

Correia, Professor Miro, os colaboradores dessa casa, 

Jacques, Giovani, Eduardo, Nardo, em especial cumprimentar 

a Joyce do Ipê, a Aninha da UEMS e o Carlos da Polícia 

Civil, sejam sempre bem-vindos nesta casa de leis; novos 

colegas vereadores apresento esse requerimento, atendendo a 

demanda do presidente, junto com os moradores do Jardim 

Paraíso, especificamente no Paraíso 4, onde algumas casas 

foram feitas na altura da Rua André Antônio Juca e foram 

feitas sem planejamento; na hora serviu, porque as pessoas 

que foram para essas casas, moravam na Bica, uma área de 

risco e eles precisavam sair do local para se abrigar em 

outro e a Prefeitura Municipal conseguiu através de um 

programa, dar essas casas para eles no Paraíso 4; então de 

antemão a gente informa que os moradores não estão 

descontentes com as moradias, pelo contrário, onde estavam 

era de risco, então eles agradecem por ter ido para esse 

outro local; mas acontece que esse local que eles estão 

agora, é tão perigoso quanto onde estavam antes, porque 
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também é área de risco, dado o desnível dos terrenos que 

tem nesse setor que estou falando, algumas casas ficaram 

embaixo, outras ficaram quase da altura do telhado das 

outras e não foi feito nenhum preparo no terreno para poder 

receber essas casas; existe uma valeta de terra onde 

provoca a erosão e quando chove, a chuva leva o morro de 

terra correndo o risco das casas de cima desabarem nas de 

baixo, sem contar que toda vez que chove, aquelas casas são 

inundadas pela água e pela lama que corre daqueles 

barrancos de três metros de altura; então estou pedindo um 

olhar especial e diferenciado para aquela situação, é uma 

quadra só, na de cima são três casas que não fizeram ainda 

o muro de arrimo, o Bugão vereador que é construtor, 

entende mais do que a mim disso aí, mas se na quadra de 

baixo a gente não tomar uma atitude, a Prefeitura Municipal 

através da suas gerências, seja gerência de obras ou 

gerência de habitação, se existe algum programa específico 

para isso, ou até para a Defesa Civil, mas hoje conversando 

com o vereador Júnior, eu não sei se no nosso município 

existe a Defesa Civil, porque era um colaborador que 

respondia por essa pasta; enfim, a prefeitura não tem um 

organograma, vamos voltar no assunto do organograma 

vereador Ederson, então a gente não sabe se existe essa 

pasta de Defesa Civil, se está ocupada por alguém ou se não 

está, então a gente direciona para prefeitura, para que 

passe para as pastas responsáveis, para que juntos consiga 

alguma solução para aquele problema, porque eu estive in 

loco hoje e fiz algumas fotografias, entrei nas casas e vi 

que é impossível morar naquele lugar, só quem está ali sabe 

o que está passando; agora vamos entrar no período das 

chuvas e vai ser mais tragédia, tive relatos dos moradores, 

que um ajuda o outro, é o dia todo para limpar a casa de 
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um, no outro dia pega a casa daquele que ajudou e assim vai 

indo, um estado de calamidade pública aquela situação; 

então peço atenção do Prefeito José Izauri em especial, 

juntamente com os seus gerentes, para que junto com o 

governo do estado ou com algum órgão de competência, possam 

fazer esse muro de arrimo que está faltando lá, lembrando 

também, que a população que ali mora, existe muitos 

desempregados, sem condição financeira de estar promovendo 

por conta própria a construção desse muro e eu acredito 

que, já que foi um programa da prefeitura, se eu não me 

engano, foi na época do prefeito Zelmo que saiu o benefício 

dessas casas e o prefeito Léo Matos que fez a entrega das 

mesmas, se não for isso, é algo parecido, então a gente 

pede que a administração atual participe também desse 

movimento para beneficiar aquelas famílias com o muro de 

arrimo; não sou construtor mas acredito que para a 

prefeitura o custo é pouco, perto do que vai beneficiar e 

precaver de acontecer uma catástrofe, para não ficar 

chorando amanhã com algo que já era previsto antes; então 

eu peço aos nobres colegas que aprove o meu requerimento e 

peço atenção especial da prefeitura nesse requerimento e 

que responda o mais breve possível; eu falo em nome de 

todos os vereadores do nosso empenho, para tentar conseguir 

sanar aquele problema do Jardim Paraíso 4. Solicitou a 

palavra a vereadora Lourdes – eu acho que todos nós 

deveríamos assinar esse requerimento, como uma forma de 

apoio para que se faça o mais rápido possível. Vereador 

Símon - obrigado vereadora Dona Lourdes! Eu abro para a 

senhora assinar e para os demais colegas que sentir vontade 

de apoiar o nosso requerimento, fiquem à vontade. Obrigado 

senhor presidente! Com a palavra o vereador Claudio Cezar - 

não havendo mais quem queira discutir, pergunto ao plenário 
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se todos concordam em assinar o requerimento; então com 

assinatura de todos os vereadores, coloco em votação, os 

senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram 

e os contrários se levantem; aprovado. Claudio Cezar 

gostaria de convidar o presidente Símon Rogério para que 

tome o assento da presidência para que prossiga com a 

sessão. Requerimento n° 218/2019 de autoria do Vereador 

Josias de Carvalho; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências 

para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de 

Obras, requerendo que seja encaminhada a esta Casa de Leis, 

informação sobre onde encontra-se o “monumento à Bíblia”, 

que ficava exposta na praça Euclides Antônio Fabris. 

Presidente: Coloco em discussão. Com a palavra o vereador 

Josias - senhor presidente, nobres edis, senhores 

presentes, quero mais uma vez destacar a presença do 

Carlos, da Joyce do Ipê, Aninha da UEMS, Betinho da 

imprensa do executivo Municipal, Professor Miro, meu amigo, 

agradecer a presença dos assessores dos parlamentares e 

ouvintes da Rádio Cultura; eu fiz esse requerimento porque 

é um monumento a Bíblia, nós sabemos Presidente Símon, que 

a bíblia é a palavra de Deus, a bíblia é um mapa que conduz 

todo ser humano à salvação e o próprio Jesus disse que: 

“errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de 

Deus”, então diante dessas palavras, nós sabemos a 

importância que é esse monumento a Bíblia e por motivos, 

talvez de vândalos, eu não tenho bem essa informação, mas 

parece que derrubaram esse monumento, às vezes com as 

coisas de Deus as pessoas abusam, como a passeata gay que 

teve tempos atrás, graças a Deus acabou essa porcaria, as 

pessoas blasfemavam e faziam chacotas, sarcasmo, 

infelizmente com as coisas que são dos altos, do céu e nós 
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estamos pedindo ao prefeito e a gerente que localize onde 

está esse monumento, deve estar guardado em algum lugar e é 

interessante que eu já cobrei aqui na gestão passada e não 

teve nenhuma atitude do gestor passado, estou agora pedindo 

ao prefeito Izauri, sei que ele é um homem temente a Deus, 

eu tenho conversado com ele e estou fazendo agora através 

desse requerimento esse apelo à secretária de obras, que 

ambos são conhecedores da palavra, espero que o mais rápido 

possível esse monumento possa estar ali na praça central, 

onde é o lugar e quero parabenizar aqui o ex-vereador 

Durvalino Francisco Alves, porque foi iniciativa dele. 

Obrigado senhor presidente! Presidente: Coloco em votação. 

Os Senhores Vereadores favoráveis permaneçam como se 

encontram, e os contrários se levantem; aprovado. 

Requerimento n° 219/2019 de autoria da Vereadora Maria 

Cristina Tezolini Gradella e outros edis; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para o Senhor Welligton de Mattos 

Santussi, Gerente de Saúde, requerendo informações das 

ações e atividades que estão sendo realizadas pela gerência 

municipal de saúde na campanha do "Novembro Azul", voltadas 

à promoção e prevenção da saúde masculina. Presidente: 

Coloco em discussão. Com a palavra o vereador Júnior – 

Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, público 

que se faz presente nessa casa de leis, aqueles que nos 

assistem pelas redes sociais, principalmente pelo youtube, 

os demais sites que estão transmitindo ao vivo, aqueles que 

nos ouvem tradicionalmente pela Rádio Cultura; ser 

presidente comentava aqui com a vereadora Cris que nós 

estamos com um ano quase todo colorido, cada mês tem uma 

cor relacionada, falamos a respeito do Abril Verde que foi 

recentemente aprovado por esta casa de leis, que é alusivo 
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à questão da saúde do trabalhador, aos acidentes de 

trabalho e aqui nós estamos fazendo um requerimento 

juntamente com a vereadora Cris, a respeito do Novembro 

Azul, nós estamos em meio ao Novembro Azul que está 

inicialmente nos assuntos relacionados a prevenção do 

câncer de próstata, exclusivamente dos homens, inicialmente 

foi isso, mas algum algumas pesquisas que nós fizemos, isso 

já avançou e hoje nós podemos e devemos tratar o Novembro 

Azul também, como um mês de conscientização da saúde do 

homem, tradicionalmente nós homens, que somos maioria nesse 

plenário, tradicionalmente nós negligenciamos a nossa 

própria saúde, nos preocupamos com a saúde das crianças, 

nos preocupamos com a saúde das esposas, nos preocupamos 

com a saúde dos pais, enfim, mas tradicionalmente, 

culturalmente, o homem negligência a sua própria saúde, vai 

pouco ao médico, vai quando sente alguma coisa que quase o 

tira das suas funções habituais, mas não tem o hábito via 

de regra, de fazer a prevenção, dos exames periódicos, de 

ter um acompanhamento médico mais presente, como nós temos 

quando mais jovens, que estamos a cargo dos nossos pais e 

como nós fazemos com os nossos filhos, então mais do que 

discutir e pôr em pauta a questão da prevenção do câncer de 

próstata, nós precisamos também nesse momento e nesse 

Novembro Azul, não só nesse, mas ser uma constante da saúde 

pública, discutir a saúde do homem, discutir o cuidado com 

a saúde do homem e nesse ponto de vista a gente está 

questionando aqui quais são as ações, quais são as 

atividades que estão sendo desenvolvidas, nós temos tido 

muita divulgação e isso eu já falei para o próprio Betinho 

Correia, que se faz presente, o responsável pela assessoria 

de imprensa do executivo Municipal, a assessoria de 

imprensa tem funcionado e muito, costumo dizer aqui Betinho 
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que tem tirado leite de pedra, em tempos de muita 

dificuldade por assim dizer, tem conseguido divulgar muita 

coisa, mas na realidade o que nós temos de ações efetivas, 

é isso que eu quero saber, o que a gerência de saúde 

preparou para o Novembro Azul, o que vem sendo desenvolvido 

até hoje dia 18, já passado da metade do mês, então aquilo 

que já foi feito e aquilo que ainda a de ser até o final 

desse mês, quais são as ações, nós sabemos que tem algumas 

circunstâncias, algumas dificuldades que vem sendo 

enfrentadas pela prefeitura e principalmente no tocante à 

saúde, mas nós não podemos deixar passar despercebido, um 

mês importante, que é alusivo, porém, no sinal de fazer a 

lembrança, fazer alusão de chamar o debate, mas não parar 

por aqui, não parar só no Novembro Azul, a discussão desse 

tema que é tão relevante e tão importante para nossa 

sociedade. Solicitou a palavra a Rosângela - Parabéns Cris, 

Junior; na sessão passada eu dei entrada no projeto de lei 

para instituir o Novembro Azul no calendário do município, 

porque eu também me pergunto o que nós estamos fazendo além 

de laços azuis, porque essa campanha de laço é para inglês 

ver, a gente precisa de ações mesmo, então as ações é do 

tipo de palestra, de mutirão, de chamar o homem para ouvir 

o que é a saúde preventiva, o que eles podem estar fazendo 

antes de procurar um médico, o que eles podem estar fazendo 

para melhorar na alimentação, no consumo do álcool, na 

exposição ao sol, na exposição de produtos químicos, 

precisa saber evitar e depois procurar também o médico, 

porque noventa por cento dos diagnósticos é de cura, mas 

infelizmente sessenta por cento das pessoas que procuram o 

médico, já procuram em graus avançados e a gente sabe que 

muitas vezes tenta-se de tudo e acaba levando a óbito; as 

informações que o vereador Junior acabou de colocar, que é 
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um tipo de câncer que também mata muito no Brasil e no 

mundo, então se permitirem, eu gostaria de assinar com 

vocês, eu acho de suma importância esse trabalho e essa 

cobrança, a saúde tem sim que abraçar essa causa com mais 

informação, com mais ação, porque só no laço azul, só no 

laço Rosa, só no laço lilás, a gente não avança, a gente 

não melhora, nós não diminuímos aquele índice, a gente não 

consegue abater e que nós queremos é diminuir a mortandade, 

diminuir o número de câncer, diminuir exatamente tudo 

aquilo que nós estamos trabalhando ao longo desses meses. 

Obrigada! Presidente: Coloco em votação. Os Senhores 

Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, e os 

contrários se levantem. Aprovado. Requerimento n° 220/2019 

de autoria do Vereador Símon Rogério Freitas Alves da 

Silva; expediente endereçado à Senhora Ana Paula Krambeck 

Silva Rocha, Gerente de Obras, requerendo a revitalização 

da ciclovia localizada no prolongamento da Avenida Amambaí, 

no bairro Jardim Paraíso. Vereador Símon – convido o 

vereador Claudio Cezar para ocupar minha cadeira novamente. 

Vereador Claudio Cezar – coloco em discussão o requerimento 

do vereador Simon. Solicitou a palavra o Vereador Símon – 

senhor presidente, nobres edis, um requerimento pensando na 

coletividade, pensando na população de Naviraí, 

principalmente nas pessoas do Jardim Paraíso; foi 

construída uma ciclovia que pega dos Altos da Avenida 

Amambai, até o final do Paraíso, onde era demarcada com 

aquelas tartarugas, uma área para o pessoal trafegar a pé e 

também de bicicleta, com o tempo foi perdendo aquelas 

tartarugas, foi desmarcando, não teve manutenção, não teve 

a pintura e a gente tem conhecimento através da população, 

do tanto de acidentes que acontecem ali por falta de ter um 

local para os pedestres e ciclistas trafegarem; então 
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pedimos através de ofício à gerência de obras que respondeu 

que tem um projeto para uma ciclovia, e se o projeto for 

concretizado, será maravilhoso, porque é um projeto com 

toda a demarcação, no meio do canteiro central, bem bonito, 

mas dada a situação do momento da atual gestão e pensando 

em alguma coisa que de fato resolverá o problema de 

imediato, porque a gente não tem mais tempo para perder, 

porque já estamos no terceiro ano de mandato, então a nossa 

preocupação é que se ficar pensando em projeto muito 

grande, em projetos ambiciosos, que não julgo o prefeito, 

nem a gerente de obras em pensar assim, mas ainda não 

conseguimos desenvolver o que a gente pensava, então 

acredito em uma coisa mais modesta, porque já é prevista a 

ciclovia naquela Avenida, já foi preparada para isso, não 

terá que deslocar nenhuma árvore, não terá que modificar o 

modelo atual da Avenida, então que eles demarquem novamente 

com as tartarugas ou com a faixa vermelha, como é em 

Dourados na Afonso Pena, na Marcelino Pires, é uma coisa 

bem simples, pintada que o povo aprendeu a respeitar, que 

não precisa passar no meio de canteiro, não precisa fazer 

uma obra caríssima, simplesmente boa vontade e um pouco de 

recurso para poder dar segurança para a população, então é 

um pedido simples que a gente espera ser atendido. 

Solicitou um aparte o vereador Júnior - primeiro 

parabenizar a preocupação de vossa excelência; eu queria 

fazer esse aparte em duas partes por assim dizer; primeiro 

solicitar a vossa excelência autorização para inserir um 

adendo a esse requerimento, para que seja também colocado 

um redutor de velocidade, acho que é a primeira vez que 

peço aqui em plenário, na altura da Escola Milton Dias 

Porto, tem vários alunos daquela escola que moram do lado 

esquerdo do Jardim Paraíso, para quem vai centro bairro e 
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tem que atravessar a Avenida Amambai no horário de alto 

fluxo de veículos e para quem vai sentido centro-bairro, ou 

seja, via saída das Araras, ainda tem um redutor de 

velocidade logo no começo da subida, próximo ao Mercado 

Chama, mas para quem volta, para quem está vindo bairro 

centro, entrando na cidade não tem nenhum e as pessoas 

acabam abusando um pouco da velocidade senhor presidente, é 

um risco eminente, nossas crianças atravessam ali todos os 

dias, todos os dias em quatro horários pelo menos, sempre 

horários de grande fluxo de veículos, então essa é uma 

medida simples de tudo e pode garantir a segurança das 

nossas crianças, então pedir que seja inserido esse adendo 

se vossa excelência assim o permitir; o segundo ponto que é 

importante também, nós temos para além de um projeto e é 

importante para que as pessoas entendam o histórico dessa 

ciclovia, foi feito uma ciclovia simples, de um modo até 

rústico, por assim dizer, o mais simples possível que foi, 

só com a demarcação do olho de gato, como é popularmente 

conhecido, porém, de fato foi se perdendo com o tempo, mas 

houve a retirada dessa ciclovia pela atual administração, 

com a promessa ou compromisso de fazer uma nova ciclovia, 

que está prevista inclusive no plano de mobilidade urbana 

que foi aprovado aqui nesta casa de leis e amplamente 

discutido senhor presidente, então não foi uma ação do 

tempo foi a administração que retirou a ciclovia que era 

precária, talvez não precária, mas simples nos padrões que 

se espera, porém hoje nós não temos nenhuma, então nós 

tiramos a que não estava tão boa assim, para ficar sem 

nenhuma; estamos caminhando para o fim do mandato, falta um 

ano e pouco para essa gestão sair e eu não vejo horizonte 

para que essa ciclovia no formato que foi proposto e que 

foi aprovado nessa casa de leis através do plano de 
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mobilidade urbana, seja de fato implantado. Obrigado! 

Vereador Símon - obrigado Vereador Júnior, gostaria que a 

secretaria dessa casa inserisse o adendo do vereador que 

tem a acrescentar com o requerimento e dizer que essa faixa 

de pedestre e esse redutor de velocidade, quebra-molas, a 

gente já tinha pedido de forma informal à gerência de 

trânsito para que fizesse, até porque retiraram a lombada 

eletrônica e as crianças que moram do lado de baixo do 

Paraíso tem que atravessar; de fato ficou praticamente uma 

rodovia aonde os caminhões e o pessoal que chega à cidade 

passam em alta velocidade, oitenta, cem por hora; então é 

de suma importância e faço questão do adendo de vossa 

excelência no requerimento e confesso que fiquei surpreso 

quando o senhor informou que foi retirado pela atual 

administração, porque que eu vi um pedaço que ainda consta 

esses olhos de gato, que eu chamei de tartaruga e eu pensei 

que foi se perdendo com o tempo, então fico assombrado com 

isso, porque aquilo é segurança pública. Solicitou um 

aparte o vereador Josias - quero parabenizar vossa 

excelência e vi que o nobre Edil Júnior fez um adendo 

pedindo um redutor de velocidade, se possível gostaria de 

pedir uma passarela ali, como disse o vereador Klein uma 

vez, que colocaram um homem do Machado que parece que quer 

cortar a cabeça das pessoas quando passa por perto, já 

deveriam ter feito uma passarela na gestão do Zelmo de 

Brida. Vereador Klein – deveria ter a imagem de Jesus 

Cristo abençoando as pessoas e não o homem do machado. 

Vereador Josias - então eu gostaria de fazer um adendo, uma 

passarela seria mais seguro naquele local onde tem mais 

movimentação de pessoas. Obrigado Vereador! Vereador Símon 

- Obrigado vereador Josias, aceito também o adendo de vossa 

excelência, que a secretaria coloque no requerimento, que 
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se for possível e houver recurso disponível para fazer a 

passarela elevada, com certeza vereador seria melhor, 

quando eu e o vereador Junior colocamos para pintar a faixa 

e o quebra-molas, é porque nós já sabemos a dificuldade que 

é até para fazer o quebra-molas, então imagina a passarela 

elevada, mas que conste no nosso requerimento o pedido de 

vossa excelência; então dizer que além do pedido dessa 

faixa de pedestre e do quebra-molas, que faça de maneira 

emergencial Vereador Presidente no momento, Cláudio César, 

o senhor em 2017, 2016 o senhor tem indicação para que 

fosse olhado com mais carinho para essa ciclovia, então eu 

faço menção ao nome de vossa excelência que também pediu 

alguns anos atrás que fosse melhorada essa ciclovia; mas 

como a gente sabe da dificuldade que estamos atravessando e 

do executivo atender ao pedido desta casa de leis, pedimos 

se não tiver recurso para fazer aqueles olhos de gato 

demarcando a rodovia, que pelo menos pinte com uma faixa 

vermelha como eu já falei anteriormente, assim como é na 

Marcelino Pires em Dourados, uma faixa vermelha e depois 

cabe a nós cidadãos que utiliza de carro ou de moto, 

respeitar essa faixa para que os pedestres e os ciclistas 

não só daquele bairro, mas da cidade toda, Naviraí tem um 

grande número de ciclista praticando esse esporte, então 

vale investir na questão da ciclovia e de forma mais 

simples, que gaste menos para poder de fato ser efetivado. 

Obrigado senhor presidente e aos nossos colegas. Vereador 

Claudio Cezar - Obrigado Vereador Simão por ter lembrado 

que a gente já cobrou isso lá atrás, realmente desde o 

mandato passado venho cobrando e só para ficar claro, é 

para colocar os dois adendos? Vereador Simon – um do 

vereador Júnior que é um pedido mais simples, comunga mais 

com nosso pensamento e do Josias, um pouquinho mais 
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avançado. Vereador Claudio Cezar – Obrigado! É para que a 

mesa tenha mais clareza nos pedidos. Coloco o referido 

requerimento em votação com os adendos; os senhores 

vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os 

contrários se levantem, aprovado com os adendos. Indicação 

n° 158/2019 de autoria do Vereador Simon Rogério Freitas 

Alves da Silva; expediente indicando que seja concedido o 

Prêmio XI de Novembro (Edição 2020) à senhora Ana Maria 

Rodrigues Coelho Belo, com base no Decreto Legislativo N° 

005/2010, que "Institui o Prêmio XI de Novembro, e dá 

outras providências". Com a palavra o vereador Símon – essa 

indicação é mais uma homenagem a nossa querida Aninha, que 

já foi homenageada por essa casa de leis, mas é com muito 

orgulho e com muita vontade que apresento essa indicação, 

porque ela merece, é uma pessoa diretamente ligada à 

educação do nosso município e dos municípios vizinhos, já 

contribuiu muito com as gestões públicas dos municípios de 

Naviraí e Itaquiraí; é muito gratificante para nós, 

enquanto vereador poder fazer essa homenagem, que seja 

sempre bem-vinda a esta casa de leis, a gente gosta muito 

de você, é uma maneira simples e singela para te homenagear 

no ano que vem com prêmio 11 de novembro, mas é de coração 

e mais do que merecido. Obrigado! Presidente Claudio Cezar 

- Solicito à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. Gostaria de convidar o Presidente Símon Rogério para 

que assuma a mesa para que presida a sessão. Indicação n° 

161/2019 de autoria da Vereadora Rosângela Farias Sofa; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Simon 

Rogério Alves de Freitas, Presidente da Câmara Municipal de 

Naviraí - MS, indicando que seja concedido o PRÊMIO XI DE 

NOVEMBRO (Edição - 2020) à Senhora Celice Victor Augusto, 

com base no Decreto Legislativo N° 005/2010, que "Institui 
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o Prêmio XI de Novembro, e dá outras providências". 

Presidente - Solicito à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Indicação n° 197/2019 de autoria 

da Vereadora Rosângela Farias Sofa; expediente endereçado 

ao Excelentíssimo Senhor Simon Rogério Freitas Alves da 

Silva, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí – MS, 

indicando que seja concedido o Prêmio XI de Novembro 

(Edição - 2020) ao Doutor Daniel Henrique Lopes, com base 

no Decreto Legislativo n° 005/2010, que "Institui o Prêmio 

XI de Novembro, e dá outras providências". Presidente - 

Solicito à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. Indicação n° 208/2019 de autoria do Vereador Jaimir 

José da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Símon Rogério Freitas Alves da Silva, indicando que 

seja concedido o Prêmio XI de Novembro (Edição- 2020) ao 

Senhor Marcelo da Luz Veríssimo, com base no Decreto 

Legislativo nº 005/2010, que "Institui o Prêmio XI de 

Novembro, e dá outras providências". Presidente - Solicito 

à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

Indicação n° 209/2019 de autoria do Vereador Jaimir José da 

Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Símon 

Rogério Freitas Alves da Silva, indicando que seja 

concedido o Prêmio XI de Novembro (Edição-2020) ao Senhor 

Iremar Aparecido Alves Oliveira, com base no Decreto 

Legislativo nº005/2010, que "Institui o Prêmio XI de 

Novembro, e dá outras providências". Presidente - Solicito 

à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

Indicação n° 210/2019 de autoria do Vereador Ederson Dutra; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Símon 

Rogério Freitas Alves da Silva, Presidente da Câmara 

Municipal de Naviraí, indicando que seja concedido o Prêmio 

XI de Novembro (Edição - 2020) ao Senhor Igor Henrique da 
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Silva Santelli, com base no Decreto Legislativo n° 

005/2010, que "Institui o Prêmio XI de Novembro, e dá 

outras providências". Presidente - Solicito à 1ª Secretária 

que faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 215/2019 

de autoria da Vereadora Rosângela Farias Sofa; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Simon Rogério Freitas 

Alves da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí – 

MS, indicando que seja concedido o Prêmio XI de Novembro 

(Edição - 2020) a Senhora Filomena Fagundes Leon, com base 

no Decreto Legislativo n° 005/2010, que "Institui o Prêmio 

XI de Novembro, e dá outras providências". Presidente - 

Solicito à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. Indicação n° 216/2019 de autoria do Vereador Antonio 

Carlos Klein; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências 

para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de 

Obras, para à Senhora Caroline Touro Beluque Eger, 

Superintendente da Fundação de Cultura, para o Senhor 

Adriano José Silvério, Gerente de Esportes e Lazer, com 

cópia para a Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente de 

Administração, para o Senhor Astolfo Carlos Mendes, Gerente 

de Meio Ambiente, e para o Senhor Sérgio Henrique dos 

Santos, Gerente de Finanças, indicando seja disponibilizado 

para a iniciativa privada, a parte do Balneário Municipal 

Claudio Aparecido Rodrigues localizada ao lado esquerdo de 

quem entra; entrada principal do Balneário, para a 

construção de piscinas de alvenaria para adultos e 

crianças, no sistema de Parque Aquático, praça de 

alimentação com restaurante, churrascaria, lanchonete, 

sorveterias, etc. Solicitou a palavra o vereador Antônio 

Carlos Klein – senhor presidente, população, já foi lida a 

justificativa bastante extensa, mas só para complementar, 



                       
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

nós temos o balneário municipal que está parado, mas tem um 

projeto de revitalização dele e está orçado em mais de dois 

milhões, com uma cobertura de centro de eventos no 

Balneário e nós estamos com o projeto na mão para levar até 

a Mara Caseiro, presidente do turismo do estado, para ver o 

que a gente consegue lá; mas a ideia seria que do lado 

direito de quem entra no Balneário, uma área que está 

ociosa, onde tem o descarte da água do lago ser 

transformado num parque aquático, com piscinas de 

alvenaria, com água tratada, com restaurante, churrascaria 

à disposição da população; é lógico que precisa fazer toda 

uma negociação com parceria público privado, com a 

prefeitura e empresas; a ideia de fazer a indicação, surgiu 

porque dois empresários do ramo de alimentação da cidade me 

procuraram, dizendo que teriam interesse em tocar um 

empreendimento no Balneário assim que seja possível; então 

estou fazendo a indicação para Prefeito Municipal, para 

estudar possibilidades, se for viável e for do interesse 

também da administração, que se faça a terceirização de uma 

parte do Balneário, se discutindo que se terceirizasse, 

tomaria conta do parque também, mas lógico que a parte do 

parque onde tem o lago, onde tem as pistas de caminhada que 

vão ser aumentadas, onde tem os quiosques, ninguém pagaria 

nada, só paga quem for tomar banho na piscina, mas uma 

piscina de alvenaria com água tratada, a exemplo do que é 

feito em Fátima do Sul, então é uma indicação, vamos ver se 

a ideia vinga, se amadurece, quem sabe a gente possa ter um 

parque aquático em Naviraí funcionando para a população ter 

o  seu momento de lazer. Usou a palavra o vereador Símon - 

Parabéns pela indicação vereador, se o prefeito tiver boa 

vontade de atender, mudaria a vida daquele bairro e da 

população de Naviraí que não tem aonde ir aos finais de 
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semana. Solicito à 1ª Secretária que faça o encaminhamento 

da mesma. Indicação n° 217/2019 de autoria do Vereador 

Jaimir José da Silva; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Símon Rogério Freitas Alves da Silva, 

indicando que seja concedido o Prêmio XI de Novembro 

(Edição- 2020) ao Senhor Silvio Ramos Pereira, com base no 

Decreto Legislativo nº005/2010, que "Institui o Prêmio XI 

de Novembro, e dá outras providências". Presidente - 

Solicito à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. Indicação n° 218/2019 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Simon Rogério Freitas da Silva, Presidente da Câmara 

Municipal de Naviraí, indicando que seja concedido o Prêmio 

XI de Novembro (Edição - 2020) ao Senhor Jair Alves dos 

Santos, com base no Decreto Legislativo n° 005/2010, que 

"Institui o Prêmio XI de Novembro, e dá outras 

providências". Presidente - Solicito à 1ª Secretária que 

faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 219/2019 de 

autoria do Vereador Fabiano Domingos dos Santos; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Símon Rogério Freitas 

Alves da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, 

indicando que seja concedido o "PRÊMIO XI DE NOVEMBRO" aos 

Senhores José Aparecido de Souza, José Lourenço da Silva 

Neto, Reber Coutinho Capilé e a Senhora Maria Aparecida 

Ribeiro Benites, com base no Decreto Legislativo Nº 

005/2010, que "Institui o Prêmio XI de Novembro, e dá 

outras providências". Presidente - Solicito à 1ª Secretária 

que faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 220/2019 

de autoria do Vereador Eurides Rodrigues; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Simon Rogério Alves da 

Silva, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, indicando 

que seja concedido o Prêmio XI de Novembro (Edição - 2020) 
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ao Senhor Wilson Carlos Gonçalves, com base no Decreto 

Legislativo n° 005/2010, que "Institui o Prêmio XI de 

Novembro, e dá outras providências". Presidente - Solicito 

à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

Indicação n° 221/2019 de autoria do Vereador Jaimir José da 

Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Símon 

Rogério Freitas Alves da Silva, indicando que seja 

concedido o Prêmio XI de Novembro (Edição- 2020) ao Senhor 

Ronaldo Alexandre, com base no Decreto Legislativo nº 

005/2010, que "Institui o Prêmio XI de Novembro, e dá 

outras providências". Presidente - Solicito à 1ª Secretária 

que faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 222/2019 

de autoria do Vereador Eurides Rodrigues; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Simon Rogério Freitas 

Alves da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, 

indicando que seja concedido o Prêmio XI de Novembro 

(Edição - 2020) à Senhora Maria de Lourdes Moreira Santana, 

com base no Decreto Legislativo n° 005/2010, que "Institui 

o Prêmio XI de Novembro, e dá outras providências". 

Presidente - Solicito à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Indicação n° 223/2019 de autoria 

da Vereadora Lourdes Elerbrock; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Caroline Touro Beluque Eger, 

Gerente de Educação e Cultura, a Senhora Ana Paula Krambeck 

Silva Rocha, Gerente de Obras, indicando que seja efetuado 

no Centro Integrado de Educação Infantil (CIEI) Sonho de 

criança: a) o conserto e a limpeza dos condicionadores de 

ar refrigerado (ar condicionado); b) a construção de uma 

cobertura na quadra de esportes. Solicitou a palavra a 

vereadora Lourdes Elerbrock - Boa noite a todos os 

presentes, a todos que nos ouvem; essa indicação dos dois 
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pedidos é importantíssima neste momento de calor intenso 

que estamos passando; tem duas salas de aula que o ar 

condicionado está estragado, para as crianças fazer 

educação física numa quadra sem cobertura, é uma coisa 

absurda, impressionante com esse calor de 35º a 40º graus, 

eu gostaria que a Carol, nossa gerente de educação, 

prestasse bastante atenção neste detalhe e cuidasse com a 

maior urgência possível para que isso ficasse pronto. O 

vereador Júnior solicitou um aparte – quero parabenizar a 

preocupação de vossa excelência e como não poderia deixar 

de ser pedir para poder assinar junto e reforçar esse 

pedido, haja vista que os aparelhos de ar condicionados do 

CEI Sonho de Criança, foram conseguidos através de uma 

Emenda do ex-deputado Amarildo Cruz, do partido dos 

trabalhadores, através da nossa intervenção e aqui quero 

até destacar e reconhecer o trabalho que foi feito pelo Zé 

Luiz na época, não sei se agora ainda faz parte da APM, mas 

fazia parte da APM junto com o Hugo e alguns outros pais 

que nos procuraram e alertaram a respeito da situação do 

calor insuportável e conseguimos rapidamente, em tempo 

recorde por assim dizer, de um ano para o outro, resolver 

essa situação e de fato, a parte mais difícil foi feita, 

que é colocar, agora a manutenção cabe a gerência manter 

funcionando, é o mínimo que se espera da gestão da 

educação, obrigado! Vereadora Lourdes - eu fico muito feliz 

que você assine comigo, porque eu acho que é uma coisa de 

extrema importância para as crianças, o tanto de alunos que 

tem naquela escola, sofrendo um calorão desesperador deste, 

então eu gostaria que a Carol colaborasse com essa escola e 

tomasse o mais rápido possível essas providências, muito 

obrigada! Presidente - Solicito à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Indicação n° 224/2019 de autoria 
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do Vereador Josias de Carvalho; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Símon Rogério de Freitas Alves da 

Silva, Presidente da Câmara Municipal, indicando que seja 

concedido o Prêmio XI de Novembro (Edição - 2020) aos 

Senhores Valmir Albieri Ferreira, Eunice Aparecida dos 

Santos e Eduardo Mendes Pinto, com base no Decreto 

Legislativo n° 005/2010, que "Institui o Prêmio XI de 

Novembro, e dá outras providências". Presidente - Solicito 

à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

Indicação n° 225/2019 de autoria do Vereador Cláudio Cezar 

Paulino da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Símon Rogério Freitas Alves da Silva, Presidente da 

Câmara Municipal de Naviraí, indicando que seja concedido o 

Prêmio XI de Novembro (Edição - 2020) ao Senhor José Maria 

Alves dos Santos, à Senhora Sandra Maria Moretto Siqueira e 

à Senhora Terezinha Elerbrock da Silva, com base no Decreto 

Legislativo n° 005/2010, que "Institui o Prêmio XI de 

Novembro, e dá outras providências". Presidente - Solicito 

à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

Indicação n° 226/2019 de autoria do Vereador Jaimir José da 

Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Marizélia Mazzini Medeiros, Gerente de Assistência 

Social, indicando que se viabilize a possibilidade de 

implantação do Programa Viva Leite, para a distribuição de 

leite pasteurizado aos idosos e aos pais das crianças de 

baixa renda do Município de Naviraí - MS, sob a 

responsabilidade da Gerência Municipal de Saúde e da 

Gerência Municipal da Assistência Social. Solicitou a 

palavra o vereador Jaimir - gostaria de cumprimentar a 

todos os nobres Edis, àqueles que nos acompanham e nos ouve 

através da Rádio Cultura, em especial aos que se fazem 
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presente nesse auditório; a justificativa desta indicação 

foi bem explicativa, mas eu gostaria de complementar que o 

Programa Viva Leite é para ser distribuído somente aos 

idosos e as crianças carentes, com famílias de baixa renda, 

sendo todos cadastrados e que preencham os requisitos 

exigidos para a participação do programa; comprovar baixa 

renda, apresentar documento dos filhos, como certidão de 

nascimento etc; para idosos, comprovar idade e comprovante 

de baixa renda; obrigado! Presidente - Solicito à 1ª 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 

227/2019 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, e para o 

Senhor Emerson Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo de 

Trânsito Municipal, indicando a implantação de uma 

rotatória na Avenida Tarumã, no cruzamento com a Avenida 

Ipuitã. Presidente - Solicito à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Indicação n° 228/2019 de autoria 

do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior; 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 convocados 

os candidatos aprovados no cargo de Técnico em Radiologia 

do Concurso Público de Provas e Títulos da Prefeitura 

Municipal de Naviraí, realizado no ano de 2016, com base na 

resposta do Requerimento nº 188/2019, por meio do oficio nº 

371/2019/GAD. Solicitou a palavra o vereador Júnior – 

Senhor presidente, não é segredo para ninguém que uma das 

nossas bandeiras aqui, uma das nossas lutas constantes, é 

pela valorização do servidor público, também com vistas no 

resultado que isso traz, além da qualidade de vida, também 
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a qualidade do próprio serviço público, aqui não é 

diferente senhor presidente, nós fizemos há aproximadamente 

um mês atrás, ou mais, um pedido a respeito das escalas de 

trabalho, de como está trabalhando o serviço de Radiologia 

do nosso município, mamografia, os aparelhos de raio-x, por 

quem eles estão sendo operados e de que forma estão sendo 

operadas as escalas de trabalho e tudo mais, eu recebi uma 

planilha por assim dizer dos últimos três meses, que foi o 

que a gente solicitou, de julho a agosto, setembro a 

outubro, a respeito das horas extras realizadas por esses 

profissionais, e o que a gente pode constatar senhor 

presidente, primeiro, eles estão trabalhando no mínimo o 

dobro da carga horária normal e nós sabemos que o serviço 

de Radiologia ele tem uma legislação específica, são 

profissionais que podem trabalhar um X de horas diária, por 

conta da saúde, existem normas regulamentadoras a respeito 

disso, são profissionais que tem que sair de férias duas 

vezes ao ano, enfim, uma série de especificidades que 

precisam ser cumpridas para poder garantir a saúde desse 

servidor, mesmo se ele está ganhando um pouquinho a mais, 

será que vale a pena perder a saúde por conta de ganhar um 

pouquinho a mais, porque isso aqui é coisa séria gente, nós 

estamos falando de radiação, a gente que é submetido a um 

raio-x uma vez ou outra no ano, por assim dizer, não tem 

problema nenhum, mas esses profissionais que trabalham 

diariamente expostos a esse tipo de radiação, com certeza 

estão com a saúde em risco e aí senhor presidente, o que a 

gente pode constatar, é que o quantitativo de horas extras, 

daria para contratar, aliás contratar não, o segundo ponto 

da minha fala é que existe um concurso que foi realizado em 

2016, no final da gestão anterior, homologado em 2017, já 

nessa gestão e que prevê o chamamento e que previu as vagas 
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de técnico em radiologia e nós estamos pedindo que seja 

convocado o do concurso, o que está se produzindo em hora 

extra, dá para convocar pelo menos três profissionais, 

esses profissionais passam a trabalhar de acordo com a 

legislação, que é uma legislação não para impor restrições 

a eles no sentido financeiro, mais principalmente para 

impor restrições a administração ou ao empregador ao expor 

esse trabalhador a níveis de radiação constantes e diárias; 

então é o que nós estamos pedindo, mas alguém pode me falar 

que eu estou esquecendo do índice da prefeitura que está 

acima do permitido, mas isso tá desde o final de 2017, essa 

casa já até abriu comissão a respeito disso e já foi 

veiculado, enfim se administração tiver que responder em 

algum momento, vai responder, gostemos nós ou não, mas o 

que nós não podemos é usar isso como desculpa para expor 

servidor público, expor servidor a condição degradante, 

então o que nós estamos pedindo é fazer um arranjo 

semelhante ao que foi feito dos profissionais de 

enfermagem, que foram recentemente convocados para o 

hospital municipal, pegou-se o quantitativo de horas extras 

que estavam sendo praticados habitualmente, calculou-se e 

foi possível calcular o chamamento de mais profissionais de 

enfermagem, ainda falta os técnicos, mas já avançou pelo 

menos nos enfermeiros; a radiologia a mesma circunstância, 

nós pegarmos o que está sendo produzido de hora extra e 

chamarmos em profissionais, o índice vai continuar 

exatamente do mesmo tamanho, talvez até menor e nós vamos 

garantir aí minimamente a saúde dos servidores públicos, 

que se dedicam a essa atividade tão importante, tão 

fundamental para o funcionamento da saúde do nosso 

município. Obrigado senhor presente! Presidente - Solicito 

à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da mesma. Moção 
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de Congratulação n° 88/2019 de autoria do Vereador Cláudio 

Cezar Paulino da Silva e outros edis; expediente endereçado 

ao senhor Fabiano dos Santos de Paula e a toda equipe da 

Academia Combat Sport Fight, apresentando nossas 

congratulações pela realização do XVI Campeonato Brasileiro 

de Karatê Kyokushinkaikan, ocorrido no último final de 

semana no Centro Poliesportivo de Naviraí - MS. A Academia 

Combat Sport Fight mantém vivo o esporte em nosso 

município. No último final de semana promoveu o XVI 

Campeonato Brasileiro de Karatê Kyokushinkaikan, muito bem 

organizado e com excelente estrutura onde reuniu atletas 

vindos de 32 cidades, e ainda de países como o Chile e 

Paraguai. Ao Senhor Fabiano dos Santos de Paula e a toda 

equipe da Academia Combat Sport Fight, nossos parabéns, 

pela organização do referido evento, que é de suma 

importância, pois proporciona prestígio ao público 

naviraiense e incentivo ao esporte. Fato importante, pois a 

prática de uma atividade física proporciona qualidade de 

vida e afasta as pessoas do mundo da criminalidade. 

Presidente: Coloco em discussão. Solicitou a palavra o 

vereador Claudio Cezar - Boa noite Presidente, boa noite a 

todos que fazem presente nessa noite, vereadores e 

vereadoras, Joyce, minha amiga, presidente do Bairro Ipê, 

Aninha, o Carlos, Wilson, Seu Osvaldo, Laniele e a todos 

que se fazem presentes nessa noite aqui, meu abraço a 

vocês; não poderia deixar senhor presidente de fazer essa 

singela homenagem ao Fabiano, pelo grande evento que 

realizou em Naviraí nesse último final de semana, aonde 

tive o prazer de estar lá representando essa casa de leis e 

a gente viu mais de 500 atletas lá, então foi um evento 

muito importante para Naviraí, foi o Campeonato Brasileiro 

16º campeonato brasileiro e muito bem organizado, com o 
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presidente da Federação Brasileira de karatê, com a 

participação do Chile e Paraguai em nossa cidade, então 

isso é importante, porque leva o nome da nossa cidade e 

mostra que aqui também acontecem coisas boas e eu não 

poderia deixar de agradecer e parabenizar o trabalho que a 

academia do Shihan Fabiano vem fazendo e pelo belíssimo 

trabalho que ele faz na Seleta com as crianças carentes, é 

uma pessoa que realmente merece os parabéns dessa casa de 

leis, obrigado! Solicitou a palavra a vereadora Rosangela 

Sofa - eu gostaria vereador Fi, se possível assinar junto 

com vossa excelência, eu também estive lá e quero estender 

o agradecimento a equipe do Fabiano e também ao comércio de 

Naviraí e ao Prefeito Municipal que entendeu que essas 

coisas são muito importantes, nós precisamos mesmo é 

fomentar esse tipo de esporte e de trabalho; estou vendo 

que Naviraí hoje se revela, cada qual dentro do seu setor 

mostrando o que tem de melhor e nós estamos vendo isso com 

muita facilidade e a população de Naviraí abraçando a 

causa, a hora que entrou a equipe de Naviraí, foi com muita 

emoção que aquelas crianças carregavam a placa de várias 

empresas, aquelas empresas que colaboraram, contribuíram 

com o Fabiano, porque conhece o Fabiano, sabe que o evento 

é sério, sabe o trabalho que é desenvolvido na academia, 

tanto no particular, quanto na Seleta, o quanto esse 

projeto ajuda essas crianças, então a gente sabe a 

preocupação do Fabiano até em olhar a nota das crianças, 

exigir das crianças o bom desempenho escolar, para estar 

fazendo o projeto na Seleta, então é muito importante o 

trabalho do Shihan Fabiano e da sua equipe com esse 

trabalho social que desenvolve dentro da Seleta; e dar 

parabéns para a sociedade naviraiense que participou, que 

colaborou, patrocinou, a prefeitura que ajudou, porque já 
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tivemos momento que não tivemos ajuda e o Fabiano conseguiu 

com ajuda do comércio em geral, mas hoje a gente viu a 

participação do município também; vimos Naviraí acolhendo 

todo esse pessoal, as pessoas felizes pela recepção, então 

hoje eu tenho sim que agradecer o Shihan Fabiano pela 

produção de todo esse evento, já é o 16º, mas a população 

de Naviraí, os empresários de Naviraí, aqueles que 

ajudaram, que colaboraram financeiramente para ajudar no 

evento, realmente todos estão de parabéns e dizer que 

Naviraí está viva, trabalha, produz e a cada dia que passa 

se revela, em todos os setores, muito obrigada! Solicitou a 

palavra o vereador Josias - também estive no evento, o 

vereador Fi da Paiol representou o legislativo assumindo 

uma cadeira na mesa, juntamente com o nosso prefeito, que 

acreditou no evento e foi um evento maravilhoso, com a 

participação do Chile, Paraguai, participantes de Recife, 

Minas Gerais, São Paulo, o evento foi maravilhoso e isso é 

bom para o município, tinha mais ou menos 500 pessoas, 

essas pessoas dormem aqui, utilizam o serviço de hotel, 

comem nos restaurantes e isso traz lucro para o município, 

então isso é importante, foi um evento que realmente somou 

com nosso município, além das crianças que participaram que 

a gente via aquela alegria radiante e a vivacidade de todos 

os atletas também, obrigado senhor presidente! Com a 

palavra o vereador Símon - também não poderia deixar de 

mencionar a importância da academia do Shihan Fabiano, 

junto ao nosso município, como a vereadora Rosângela 

colocou, ele forma, não só atletas, mas também pessoas de 

caráter, forma cidadãos, a gente tem acompanhado de perto o 

trabalho dele, é um exemplo a ser seguido por outras 

academias do município; conseguiu promover juntamente com a 

prefeitura e com o setor privado do município, gostaria 
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também de mencionar, que o pessoal do meu gabinete foram 

voluntários na questão da alimentação dos atletas, que 

vieram de fora; a Érica, o Fula, o Felipe e Sidnei 

arrecadaram uma quantidade de alimento e doaram para que 

esse evento fosse possível, então teve também a 

contribuição da Câmara Municipal; a gente colocou a 

prefeitura, mas nós vereadores, sempre estamos aqui 

apoiando os eventos do Fabiano, apoiando os eventos 

esportivos do município; então estendo o meu cumprimento a 

câmara municipal também, por sempre está apoiando e 

gostaria que o vereador autor, Claudio Cezar, permitisse 

assinar também.  Claudio Cezar – deixo à disposição de 

todos os vereadores que tiverem interesse em assinar. 

Presidente - peço a secretaria desta casa que coloque o 

nome de todos os vereadores na referida moção. Coloco em 

votação, os senhores vereadores favoráveis permaneçam como 

se encontram, e os contrários se levantem. Aprovado. Moção 

de Apoio n° 01/2019 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock e outros Edis; expediente endereçado à Sua 

Excelência Senhor Alex Spinelli Manente, Deputado Federal 

do Estado de São Paulo, com cópia para a Sua Excelência 

Senhora Simone Nassar Tebet, Senadora Federal, Presidente 

da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, 

para o Excelentíssimo Senhor Rodrigo Maia, Presidente da 

Câmara dos Deputados, e para o Excelentíssimo Senhor David 

Samuel Alcolumbre Tobelem, Presidente do Senado Federal, 

apresentando e externando o nosso total apoio em favor da 

aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 410, de 

março de 2018, que "Altera o inciso LVII do artigo 5° da 

Constituição da República, dispondo sobre o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória." O texto da 

Proposta de Emenda Constitucional nº 410, de março de 2018, 
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propõe que após a confirmação de sentença penal 

condenatória em grau de recurso, o réu poderá ser preso. 

Tal proposta é de suma importância para a nossa nação, pois 

a sua aprovação garante a prisão após a condenação em 

segunda instância, o que proporcionará maior celeridade ao 

sistema processual criminal, evitando, dessa forma, a 

impunidade. A medida tomada pelo Supremo Tribunal Federal, 

no dia 7 de novembro do corrente ano, frustrou todos os 

brasileiros, que veem a possibilidade de mais de 4.000 

(quatro mil) presos, desde corruptos, ladrões, assassinos, 

estupradores, entre outros crimes serem libertos e causarem 

grande tormento à população de bem do nosso país. Portanto, 

vimos aqui prestar o nosso apoio à aprovação de um 

dispositivo tão importante, que reflete os anseios, não só 

dos cidadãos naviraienses, mas de toda a população 

brasileira. Presidente: Coloco em discussão. Solicitou a 

palavra a vereadora Lourdes – eu coloquei esse documento na 

semana passada como indicação e aí disseram que não era 

indicação; hoje coloco como uma moção de apoio e disseram 

que não existe moção de apoio, aí disseram que poderia ser 

voto de congratulação ou moção de congratulação; eu acho 

que todas elas são válidas, porque nós estamos buscando o 

bem comum, a melhoria da nossa justiça; agora eu gostaria 

de solicitar de vossa excelência e todos os demais pares, 

no momento de se fazer uma revitalização, uma mudança no 

estatuto ou no Regimento, que se colocasse a moção de 

apoio, moção de congratulação e tudo mais, para que não 

haja mais esses constrangimentos, na verdade tudo que eu 

disse está bem explicado, obrigada! Solicitou a palavra o 

vereador Josias - quero agradecer a presença do Wilson, 

Jefferson, pastor Oseias, Maicon, Laniele esteve aqui 

conosco também, Tica da Rádio, senhora Estela Prieto e 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

também agradecer a presença do Zé Luiz do Diário do 

Interior; senhor presidente, a vereadora Lourdes muito 

feliz nessa moção de apoio, se fosse indicação também, para 

mim não teria nenhuma dificuldade de assinar com vossa 

excelência, sabemos que a decisão do STF na verdade, 

afrouxou as rédeas da lei, e essa era a intenção, porque 

tinha intenção de soltar um ex-presidente que colocou o 

presidente do STF no STF, então havia uma dívida e essa 

dívida vai se pagando gradualmente; vários juristas são 

contra esse entendimento suspeito do STF, assim como os 

próprios ministros ali divergiram os seus votos, agora só 

nos resta uma esperança, cabe ao congresso nacional reparar 

e evitar que essa tragédia que caiu sobre a nossa nação 

brasileira, possa ser evitada, porque o constrangimento à 

nação, a traição foi muito grande, então vereadora Lourdes 

parabenizo vossa excelência por essa iniciativa. Solicitou 

a palavra o vereador Fi da Paiol - para mim também 

vereadora, não importa se é indicação, se é moção, importa 

é que a gente quer um Brasil melhor para todos e temos que 

estar junto, porque se a gente for depender das grandes 

redes de televisão hoje, nosso Brasil só vai afundar, 

infelizmente quando a gente vê um país que está caminhando 

para o rumo certo, que está começando a dar certo, que está 

sendo visto no mundo com outro olhar; a gente vê milhões de 

pessoas nas ruas para tirar um Ministro do Supremo, que era 

o que a gente via de mais superior na lei do nosso país, a 

gente vê as pessoas na rua porque realmente estão 

indignadas com a situação do nosso país e não podemos 

aceitar isso, a gente não sabe quantos anos mais nós vamos 

estar aqui, eu já estou com quase 50 anos, devo ter mais 

uns 25 anos, mas tenho filhos, tenho neto que está vindo, 

agora é o momento da gente mudar esse país, para deixar um 
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futuro melhor para nossos filhos e netos, então fico muito 

feliz de estar assinando com a senhora essa moção, porque 

agora é uma moção que vai, vamos sempre estar lutando, 

parece que a gente é pequenininho aqui embaixo, mas é essa 

união de todos que está mudando esse país, tivemos um 

eleição diferente, uma eleição sem dinheiro, uma eleição em 

que realmente as pessoas querem mudança e é o que está 

acontecendo no país, fico muito feliz de estar assinando 

junto com a senhora essa Moção, sempre vamos estar cobrando 

os nossos parlamentares, que tem os parlamentares também do 

Mato Grosso do Sul que tem responsabilidade com o nosso 

estado, com o nosso país, então cabe a nós aqui, enquanto 

legisladores de Naviraí, uma cidadezinha no final do 

Brasil, estamos do lado do Paraguai, mas temos uma força 

muito grande se tivermos a união de todos, fico até 

emocionado quando vejo as manifestações que acontecem pelo 

país, é uma manifestação diferente, de pessoas sérias, de 

pessoas que realmente acreditam num futuro melhor para o 

nosso país, então mais uma vez parabenizo pela moção. Usou 

a palavra o vereador Símon - vou colocar meu ponto de vista 

a respeito do que a Dona Lurdes falou da confusão; a 

indicação é regimental, eu fiz menção na sessão passada, 

que não poderia ser feita a indicação para os órgãos e as 

pessoas que a senhora queria direcionar; aconteceu na 

legislatura passada de ter indicações não indicadas ao 

prefeito, mas que foram erradas e não houve provocação do 

plenário, para que se fosse tomado uma atitude; no caso da 

indicação de vossa excelência, houve a provocação e a gente 

não poderia quebrar o regimento e votar a indicação 

erradamente, então houve um bom senso, eu fui até criticado 

pela imprensa porque estaria tomando partido, não é nada 

disso, pelo contrário, a gente preza pela organização desta 
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casa de leis, uma vez que provocado e deixar passar um 

erro, a indicação da senhora não teria valor e eu não 

estaria cumprindo meu papel de presidente desta casa; a 

Moção de apoio também não é prevista no regimento, mas cabe 

ao plenário decidir se vai ser aprovada ou não, mas não tem 

impedimento como a indicação; eu tomei atitude de estar 

entrando com a mudança do Regimento Interno, semana que vem 

vai entrar para plenário para ser votado e para deixar em 

aberto a indicação para que nós vereadores possamos indicar 

para quem seja, do nosso desejo, nosso anseio e também da 

população, então é só para explicar a situação da mesa 

diretora na semana passada com a indicação de vossa 

excelência. Coloco em votação, os senhores vereadores 

favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se 

levantem. Aprovado. Por questão de ordem e pela liderança 

do prefeito, usou a palavra o Vereador Klein – gostaria de 

justificar a ausência do prefeito na sessão de hoje, que 

viria para falar sobre o hospital, a saúde, os 

anestesistas, mas aconteceu uma reunião em Querência do 

Norte hoje, que foi marcada pela prefeita Rose de 

Querência, que tem a participação do Fabiano Taquara 

também, inclusive foi junto com o prefeito pra lá, com os 

vereadores da cidade de Querência do Norte, outros 

vereadores da região do Noroeste do Paraná, onde se busca 

conseguir asfaltar de Querência do Norte até no Porto 

Feliz, que é do lado de lá do Rio Paraná e do Porto Caiuá, 

até Naviraí; então está sendo feito o movimento pela 

prefeita de Querência do Norte, que buscou através de um 

vereador de Querência do Norte o contato com o Fabiano, que 

são conhecidos, que acertou com prefeito de Naviraí numa 

reunião em datas anteriores e na quinta-feira, a prefeita 

Rose de Querência do Norte, convidou o prefeito Izauri, com 
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o Fabiano Taquara para que fosse até lá para outra reunião 

com o prefeito de Icaraíma também; eles foram para lá e 

terminaram chegando bastante tarde aqui e atrasou a agenda 

do prefeito, ele tinha outra agenda para cumprir e em razão 

disso acabou não podendo vir nessa sessão, então é um 

motivo bastante justificável, porque se conseguir depois de 

tantos e tantos anos, asfaltar Naviraí até o Porto Caiuá, 

do Porto Feliz até Querência do Norte, nós teremos um 

aumento da produção agrícola e uma possibilidade da 

população de Naviraí também frequentar os parques que 

existem na região do Rio Paraná, o Parque Nacional de Ilha 

Grande, o Parque Municipal de Naviraí e o Parque das Ilhas 

das margens do rio Ivinhema, são áreas de ecoturismo muito 

bonitas e que a população não acessa em face da falta de 

estrada; já tem o empreendimento da Copasul também próximo 

ao Porto Caiuá que necessita do asfalto também, então está 

sendo feito todo um trabalho e movimento entre as 

Prefeituras de Naviraí e de Querência do Norte, para que se 

consiga asfaltar essa estrada; então gostaria de justificar 

a ausência do prefeito e dizer que ele já nos comunicou que 

na sessão seguinte ele vai estar nessa casa falando sobre a 

saúde de Naviraí; outra questão de ordem senhor Presidente, 

eu queria pedir para o Senhor para que cobrasse com quem 

está o projeto que veio do executivo, solicitando 

autorização para um fomento para reciclagem de Naviraí, o 

galpão de reciclagem, as máquinas estão todas prontas 

aguardando só a votação desse projeto, onde vai ser dado um 

fomento para pagamento dos caminhões que vão recolher o 

lixo de reciclagem; tem 62 pessoas se eu não me engano, 

selecionados para trabalhar já algum tempo e aguardando o 

início dos trabalhos para poder começar a ganhar, tem 

pessoas passando necessidade por razão de ter sidos 
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selecionados para trabalhar na reciclagem e não pegar outro 

serviço, então passa por necessidade porque o projeto está 

demorando e já tem algum tempo que esse projeto está nessa 

casa para ser votado e parece que ficou parado com o 

vereador agora, que nem está aparecendo na sessão, o Márcio 

Araguaia, pelo que me informaram está com ele, então eu 

gostaria que vossa excelência cobrasse porque esse projeto 

é de suma importância para nossa cidade, vai gerar empregos 

e nós precisamos decidir de uma vez o pedido de autorização 

para o fomento para poder iniciar os trabalhos, só falta 

isso para começar a funcionar a reciclagem em Naviraí. 

Obrigado senhor presente. Com a palavra o vereador Símon - 

eu queria comentar sobre a questão de ordem do vereador 

Klein, no qual o prefeito tinha enviado ofício a essa casa, 

atendendo ao pedido do próprio vereador Klein, líder do 

Prefeito para vir usar a tribuna no dia de hoje; o vereador 

Klein explicou porque ele não pode vir e sobre a questão do 

segundo pedido de ordem vereador Klein, a gente vai se 

atentar na questão do projeto, mas o senhor sabe que a 

comissão tem um prazo para emitir o parecer a respeito do 

projeto, a informação que chegou, hoje ainda é prazo, então 

ele não tem obrigação de colocar hoje, eu sei que o senhor 

pediu bom senso, mas é bom para a população saber que o 

vereador Marcio não está enrolando o projeto, ele está na 

prerrogativa e o vereador Júnior acabou de me alertar que o 

vereador Marcio já passou o projeto para comissão de 

finanças e orçamento, tudo dentro do prazo; e que a 

população não ache que tem Vereador contra o projeto dos 

recicleiros, é um trâmite normal, é um projeto complexo e 

precisa ser analisado com cuidado. Pela liderança o 

vereador Júnior usou a palavra - eu gostaria de fazer duas 

colocações, a primeira é informar aos nobres pares que nós 



                       
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

estamos com a lei orçamentária anual, foi oficiado a todos 

os gabinetes, nós temos um prazo que é curtíssimo e precisa 

ser alterado inclusive nessa revisão de Regimento de lei 

orgânica, a prefeitura tem até 31 de outubro, ou seja, 10 

meses do ano, para encaminhar uma peça orçamentária e nós 

temos 20 dias para analisar, então é um absurdo o que 

acontece, enquanto que a lei em relação ao congresso, em 

relação as assembleias, a maioria das câmaras, o prazo é 

agosto para encaminhar a lei orçamentária e o nosso foi 

estendido em algum momento da história para outubro e com 

20 dias para os vereadores, ou seja, impossível analisar 

uma peça orçamentária extremamente técnica com 20 dias e o 

prazo que foi dado aos nobres pares, de dez dias para 

apresentar as emendas, nós por conveniência do feriado do 

dia 15, que seria o final do prazo, a gente gostaria de 

estender até sexta-feira agora para a gente não estourar o 

prazo total, aqueles que tiverem alguma emenda para 

apresentar o orçamento que apresenta à comissão de Finanças 

até a sexta-feira para a gente poder ter condições de tempo 

hábil de segunda-feira emitir o parecer da comissão; o 

segundo ponto senhor presidente, é justamente em relação ao 

projeto que foi mencionado pelo vereador Doutor Klein, 

líder do Prefeito, é importante dizer primeiro que está 

dentro do prazo, nós aprovamos o regime de urgência e ele 

reduz os prazos que nas comissões tem de 10 dias para 5 

dias, está na comissão de finanças, o vereador Marcio não 

está com ele mais, já liberou para comissão de Finanças, eu 

sou relatório inclusive, porém apesar da importância e sou 

partidário dessa causa desde que assumi a gerência de Meio 

Ambiente em 2013, já sou partidário da questão da 

reciclagem, porém é um projeto que trata da destinação de 

oitocentos mil reais para uma cooperativa, oitocentos mil 
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reais, então enquanto presidente da Comissão de finanças e 

orçamento, eu preciso ter responsabilidade no processo, 

cumprir os prazos regimentais, ninguém vai ficar segurando 

projeto a esmo, pelo contrário, a gente quer ao máximo dar 

celeridade aos projetos, porém quando se trata de um 

projeto que versa de um repasse da prefeitura de oitocentos 

mil reais, prefeitura que reclama diuturnamente da falta de 

recurso, a gente precisa analisar com cuidado, a 

importância da coleta seletiva, a importância da geração de 

emprego, do investimento que foi feito, isso tudo está 

sendo levado em consideração, mas eu não posso ser leviano 

ou então analisar as pressas, é um projeto que requer a 

devida atenção, então tranquilizar aqueles que aguardam e 

dizer que se se aguardam até hoje, a responsabilidade não é 

desta casa, porque o projeto foi apresentado no dia quatro, 

ele está com quatorze dias aqui na câmara, enquanto isso 

ele esteve durante um bom tempo com a prefeitura, com prazo 

suficiente para ter encaminhado esse projeto, então a gente 

está fazendo a nossa parte dentro das nossas prerrogativas, 

sem abrir mão delas, mas tentando imprimir a maior 

celeridade possível ao projeto para que de fato se 

concretize e com toda a segurança jurídica e segurança 

orçamentária que precisa ter. Obrigada presidente. Tribuna.  

O Senhor Presidente convidou para fazer uso da tribuna, o 

Vereador Antonio Carlos Klein – população de Naviraí, 

estamos encerrando a reunião com o uso da tribuna e 

rapidamente porque só tenho cinco minutos para expor, então 

eu quero falar sobre o projeto de revitalização do 

balneário municipal; desde outubro do ano passado eu fiz um 

rascunho de aumento de pista de caminhada e de jardinagem 

do balneário municipal, apresentei para a gerente de obras 

do município, a Ana Flávia que é a arquiteta passou a minha 
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ideia para o papel, fizeram todo um projeto que foi 

ampliado daí para a revitalização completa do balneário, 

inclusive com construção de um local para centro de eventos 

da parte de cima do balneário de frente para o lago, com 

estacionamento do lado desse centro de eventos, aumentando 

as pistas de caminhada que hoje é só entorno do lago, para 

todo o recinto do parque para dois mil e cem metros de 

pista de caminhada, a jardinagem, aquele barracão que é 

aberto vai ser fechado a metade dele para se tornar uma 

sala de aula, uma sala para encontros, para curso, uma área 

aberta para poder fazer eventos também ao ar livre, se 

tornando ali uma usina de conhecimento; foi feito todo 

projeto do balneário e na semana passada, a gerência de 

obras concluiu o projeto e me foi entregue, uma cópia está 

comigo, o original está com a gerente obras, é um projeto 

bastante bonito porque vai ser feito no balneário; demanda 

algum dinheiro que foi já requisitado e foi requerido junto 

ao Ministério do Turismo em Brasília, mas nós pegamos o 

projeto porque tivemos uma conversa também com a Mara 

Caseiro que hoje é diretora de turismo e superintendente de 

cultura do estado e que nos falou para levar o projeto para 

ver o que que o estado pode ajudar na parte da cultura no 

balneário, então nós estamos trabalhando junto, tem também 

empresário da cidade que já se dispôs a ajudar na 

construção das pistas de caminhada, vai ser feito o 

desassoreamento do lago para depois voltar a encher, então 

vai ter toda uma reforma no balneário, demanda algum tempo 

em recurso, mas nós estamos com o projeto na mão buscando 

junto ao órgão do governo recursos para fazer e junto 

também a empresários da cidade que tem interesse em ajudar 

a melhorar nossa cidade, investimentos pequenos, mas que 

vão ser de grande valia para que nós tenhamos um balneário 
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municipal, um Parque Municipal de forma satisfatória, 

atendendo a toda população, para poder caminhar, poder 

correr, para andar de bicicleta, para fazer piqueniques, 

para fazer churrasquinho, aqueles banheiros serão 

reformados, vamos arrumar uma forma de ter cuidado com os 

banheiros para que não possam ser estragados, então toda 

uma área de lazer para a população e bem cuidada; nós 

fizemos hoje nesta sessão, uma indicação para o Prefeito 

Municipal também, para que do lado esquerdo de quem entra 

no balneário, onde tem o descarte da água, onde ela desce e 

tinha um parquinho antigamente, tem ainda, mas com pouco 

uso porque está tudo quebrado, para que aquela área fosse 

destinada a uma terceirização, a privatização daquela área, 

para que a iniciativa privada pudesse construir piscinas de 

alvenaria para que as pessoas pudessem ter um local para 

tomar banho no verão, com uma água limpa, água tratada, com 

todas as condições de saúde possível, para que não adquira 

problemas; isso é a exemplo do que é feito em Fátima do 

Sul, que tem um balneário em que as pessoas pagam quinze 

reais para passar o dia todo, a água é tratada, limpa e a 

par disso a iniciativa privada também tem restaurante e tem 

a possibilidade de fazer churrascaria; então cria um espaço 

que fica à disposição da população de Naviraí; na parte de 

piscina que seria cobrado ingresso para entrar, existe uma 

lei municipal que permite isso, para que possa até para 

fazer a manutenção porque a iniciativa privada precisa de 

recursos para manter; da parte direita do balneário onde 

tem as pistas de caminhada, onde tem os quiosques, os 

banheiros, o lago, onde vai ter a usina de conhecimento 

onde vai ter toda uma estrutura para a população poder 

passar o seu dia e o final de semana e ninguém vai pagar 

nada, então nós queremos através desta forma transformarmos 
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o nosso balneário municipal num parque, há exemplo que tem 

o Parque das Nações em Campo Grande e o Parque Barigui em 

Curitiba, um parque onde seja possível a população ir até 

lá e passar momentos de lazer com conforto, com alegria e 

com segurança; uma cópia do projeto está comigo, o original 

está na prefeitura e está a disposição, se alguém quiser 

ver o projeto, manusear, nós podemos mostrar e estamos aí 

buscando os recursos e queremos contar com o apoio da 

população também, dos empresários da cidade, as pessoas que 

têm interesse em trabalhar no setor de restaurante e 

churrascaria, que venha conversar conosco para fazer o 

movimento no sentido de convencer o prefeito da importância 

de um projeto dessa magnitude para a gente ter realmente um 

Parque Municipal em Naviraí servindo a população; isso que 

tínhamos para hoje e quero dizer a população que estamos 

buscando sempre melhorar a nossa cidade, muito obrigado e 

boa noite. O Senhor Presidente convidou para fazer uso da 

tribuna, a Vereadora Rosangela Farias Sofa – boa noite a 

todos! Quero agradecer a presença daqueles que ainda estão 

aqui, daqueles que nos ouve; primeiro vou parabenizar mais 

uma vez o Shihan Fabiano pelo 16º campeonato de Karatê e 

toda sua equipe, o comércio que colaborou; parabenizar o 

encontro da Paz que realmente esse ano foi um sucesso na 

praça municipal, a Praça Euclides, foi maravilhoso! 

Parabéns Copen pelo trabalho desenvolvido pelo encontro da 

Paz. Dizer que o oitavo rally do lixo esteve no comando dos 

rotarianos, com patrocínio da JBS Couros, também foi muito 

importante e continua sendo muito importante a preservação, 

dizer o quanto a população de Naviraí e os barqueiros 

abraçaram a causa, realmente fizeram a diferença, foi mais 

um ano de sucesso esse trabalho que se desenvolve no rio 

Amambaí; dizer para os munícipes que no dia 24 de novembro, 
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vai ser feito a ação rio mais limpo no Porto Caiuá, a gente 

conta com a presença das pessoas que queiram ir para 

colaborar com esse evento rio mais limpo e também com 

aqueles que não vão ajudar no rio, mas que vão prestigiar o 

trabalho; ontem teve a Peixada da Seleta que também está de 

parabéns, realmente o evento vem cada vez mais se 

ampliando, melhorando, já está no calendário do município 

como uma data para nós comemorarmos e a gente fica muito 

feliz, sabe que Naviraí está viva, Naviraí vive, Naviraí se 

revela, então nós vemos em todos os segmentos, aqueles que 

planejam e fazem acontecer, fazendo da melhor maneira 

possível, mostrando o que temos de melhor; também quero 

parabenizar os atletas que classificaram na oitava Copa 

Saboraki de Futsal, a semifinal que foi aqui em Naviraí e a 

final que foi na cidade de Goiás, infelizmente eu tenho que 

registrar também a minha indignação, nós temos time do Sub 

9, Sub11, sub13, Sub17, masculino e feminino, de todos 

esses times nós tínhamos Sub11, Sub13, Sub9 e Sub17 

masculino que foram classificados, mas no entanto só foi o 

sub11 e o sub13 para Goiás, não foram para a final os times 

do 9 do 17 e nem do 17 feminino, então eu gostaria de saber 

qual foi o critério de seleção usado para levar só essas 

duas categorias, no meu ponto de vista, leva todo mundo ou 

não leva ninguém, não dá para escolher quem é melhor no 

meio dos melhores, não dá para levar um time e deixar 

outro, mexeram com o psicológico dessas crianças, mexeram 

com o psicológico principalmente das meninas que se 

sentiram discriminadas, mas vou dizer para vocês meninas, a 

Marta é melhor que o Pelé, a Marta é melhor que o Pelé no 

futebol só que infelizmente o futebol é masculino e nós 

estamos vindo de um tempo onde as mulheres não podiam nem 

jogar bola, mas a gente já conquistou muito, então Érica, 
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Sabrina, Duda, Isabela, Fabiana, Andrieli, Poliana, Noeli, 

Camila e Gabi, vocês são as Martas do nosso Brasil, 

continuem, não abaixe a cabeça; e eu ainda quero saber 

porque que esses times ficaram, ainda tem crianças que 

estavam chorando porque não conseguiram ir na viagem; então 

não entre na seleção e não selecione, porque depois é chato 

e mexe com o psicológico sim; mas quero agradecer àqueles 

que participaram, Naviraí foi vice campeã no Sub13, 

parabéns para os jovens que foram e representaram nossa 

cidade. Desejo a todos ótima semana e digo que sempre 

estaremos aqui para defender homens, mulheres, crianças e 

nossas meninas de todos e de tudo, desejo o melhor para 

vocês e com a certeza que estará trabalhando para saber o 

que aconteceu; que não haja uma próxima vez esse tipo de 

equívoco ou desconsideração, eu não sei qual foi o motivo, 

mas vou saber. Muito obrigada a todos e tenha uma ótima 

semana. O Senhor Presidente convidou para fazer uso da 

tribuna, o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior – 

Excelentíssimo Senhor Presidente, Vereador Símon Rogério 

Freitas, excelentíssimos vereadores, vereadoras, público 

que se faz presente nessa casa, aqueles que nos acompanha 

ainda pelas redes sociais, pela Rádio Cultura, boa noite a 

todos; eu quero ser bem sucinto para conseguir transmitir 

as informações; primeiro falar do projeto que nós temos 

desempenhado, nós do Partido dos Trabalhadores de Naviraí, 

do qual sou presidente ou estou Presidente, temos 

desenvolvido o projeto café com política, que é justamente 

isso, na casa de um companheiro, de uma companheira, de um 

simpatizante, de um amigo, convida-se pessoas da região, 

simpatizantes, para tomar um cafezinho e conversar de 

política e falar daquilo que a gente quer para Naviraí para 

os próximos quatro anos, para os próximos oito anos, para 
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os próximos vinte anos; entendemos que a política, 

entendemos de experiência do tempo que nos fazemos 

presentes aqui desde 2014, do final de 2014, do tempo que 

estive na gestão do município também a frente da gerência 

de Meio Ambiente, entendemos que um município do porte de 

Naviraí, não é possível se desenvolver sem planejamento, 

sem planejamento não é possível que um município do porte 

de Naviraí se desenvolva usando todas as suas 

potencialidades, Naviraí como foi falado aqui, é um 

município que não para, diante de todas as inúmeras 

dificuldades que nós temos visto e ouvido e passado neste 

município e que a população sabe bem do que nós estamos 

falando, é o município não para, o município não para 

porque é um município de um povo guerreiro, um povo 

aguerrido, um povo trabalhador, um povo que acredita que é 

possível nós elevarmos cada vez mais Naviraí ao patamar do 

desenvolvimento pleno da justiça social, do tratamento 

humano com as pessoas, é sobre essa ótica que nós temos 

conversado, dialogado, questionado, ouvido as 

reivindicações, ouvido as sugestões para que nós possamos 

ao término desse projeto, apresentarmos para Naviraí um 

plano de governo, um programa de governo que seja adequado 

e adaptado a nossa realidade, a realidade do nosso 

município e que consiga, que tenha a capacidade após 

dialogarmos com todos os setores da sociedade, tenha a 

capacidade de alavancar Naviraí aos rumos do 

desenvolvimento de fato da geração de emprego e de uma 

saúde de serviços públicos de um modo geral, a saúde, 

educação, Assistência Social e esporte de qualidade de fato 

prestados para nossa população, esse é o nosso objetivo e 

tem sido gratificante conversar com as pessoas, a recepção 

que nós temos tido,  graças a Deus nós vamos continuar, 
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continuar, porque nós queremos Naviraí cada vez melhor e 

vamos trabalhar incansáveis para que isso aconteça no menor 

tempo possível; quero falar aqui também, reafirmar o nosso 

compromisso com o servidor público e aí eu faço questão de 

bater nessa tecla, vocês que nos assistem, vocês que nos 

ouvem, porque hoje em dia o que se tenta imprimir por parte 

dos governos nos três níveis, a narrativa de que o servidor 

não faz o suficiente pelo que ganha, de que o servidor 

trabalha só no ar condicionado, de que o servidor público 

não se dedica e coisa e tal, que não merece ser valorizado, 

quando na verdade é o contrário, quem conhece serviço 

público, quem vivenciou serviço público, sabe o tamanho da 

dedicação que se requer de um servidor público, inclusive 

já falei isso aqui também, inclusive colocando o dinheiro 

do próprio bolso para poder garantir minimamente que o 

serviço público aconteça, Joyce você sabe, você tem 

vivenciado no seu estágio, sabe o tamanho da dedicação que 

é necessário, que o servidor imprima para que o serviço 

público não pare e sob essa ótica, eu não me furto aqui e 

não abro mão de fazer essa defesa, de reafirmar cada vez 

mais, cada dia o meu compromisso com os servidores 

públicos, porque eu acredito que um serviço público de 

qualidade, aquilo que todos nós queremos, todos 

indistintamente todos, cada um a sua maneira, mas todos nós 

queremos um serviço público de qualidade e só é possível se 

passar pela valorização e o reconhecimento dos servidores 

públicos que são as pessoas responsáveis para exercer e 

para executar essa tão nobre função de carregar o estado 

nas costas, de carregar o estado e oferecer para as 

pessoas, para o cidadão, desde o mais abastado até o mais 

humilde, o mesmo tratamento, o tratamento digno, o 

tratamento de que é merecedor a nossa população, o nosso 
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povo brasileiro e nosso povo naviraiense; senhor presidente 

se me permite mais um minuto, só para uma questão de 

utilidade, dizer que a gente tem acompanhado as inúmeras 

postagens nas redes sociais, que são muitas mesmo, 

principalmente no tocante ao quadro que tem vivenciado o 

hospital municipal em relação à falta de anestesistas, esta 

câmara não está alheia, informar as pessoas que foi aberto 

uma CEI, uma comissão especial de inquérito aqui, há duas 

semanas, essa CEI já está trabalhando, formada por três 

vereadores e nós estamos acompanhando de perto, dentro 

daquilo que é prerrogativa do vereador, nós temos buscado, 

temos cobrado para garantir que isso melhore, para garantir 

que isso mude, que a nossa população seja atendida, eu sei 

que por vezes dá a impressão de que o poder público está 

alheio, mas acreditem, os vereadores dessa casa estão todos 

preocupados e todos empenhados em fazer diferença e 

melhorar esse quadro do nosso Hospital Municipal. O Senhor 

Presidente convidou o Vereador Josias de Carvalho para 

fazer uso da tribuna - senhor presidente, nobres pares, 

senhores presentes, ouvintes da Rádio Cultura; quando tenho 

que elogiar a saúde, eu faço os elogios, eu tenho que ser 

justo, mas quando temos que cobrar, nós também cobramos a 

saúde e como eu disse aqui na sessão anterior, que as 

pessoas, os cidadãos nos procuram quando eles são impedidos 

de exercerem aquilo que vão pleitear dentro dos seus 

direitos, ou na saúde, ou na educação, enfim nos setores 

públicos do município; eu fui procurado hoje pela senhora 

Neide, moradora do Jardim Progresso e a mesma esteve na 

Santa Casa e todos nós sabemos quando a pessoa vai ao 

hospital, porque está com déficit na saúde, já está 

debilitada e segundo ela, foi atendida muito bem pelo 

médico, graças a Deus; e o médico disse para ela passar na 
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farmácia do hospital que tinha a medicação e ao procurar a 

farmácia, tinha duas pessoas no atendimento que disse a ela 

que não poderia entregar a medicação, porque a responsável 

não estava lá, mas estava entregando a medicação para 

outras pessoas, veja bem, eu acho isso caótico, já sabemos 

que nesse país a saúde não vai bem lugar nenhum, tentamos 

aqui em Naviraí fazer o melhor e essa casa de leis nesse 

quesito tem apoiado para que nossa saúde venha melhorar, é 

um processo gradual, sabemos que teve complicações no que 

tange a compra de medicação, havia uma dívida de quase três 

milhões deixada pela gestão anterior, as coisas não estavam 

andando; é triste e lamentável quando a pessoa vai pegar a 

medicação e o funcionário diz que não pode entregar, que 

tem que esperar o chefe, mas o chefe tinha que estar lá 

dentro para atender, eu quero dizer que amanhã estarei na 

secretaria de saúde, vou conversar com o secretário de 

saúde, Welligton, uma pessoa muito séria e muito coerente; 

então está aqui a minha reclamação e estamos à disposição, 

porque o vereador é isso aí, está aqui à disposição da 

coletividade e das pessoas; nós aqui todo ano, temos o 

prêmio 11 de novembro, prêmio de suma importância, 

principalmente para aqueles que são agraciados, que recebem 

e eu fiz questão de fazer as indicações esse ano, para que 

essas pessoas possam receber esse prêmio o ano que vem, fiz 

a indicação para o Valmir Albieri, da Empresa Planeje, mexe 

com barracões, alambrados, enfim, para o Eduardo da Rádio, 

que é outro empreendedor e a Eunice Aparecida, que é a Tica 

da Rádio, como é conhecida, da Cacau Show e que tem aqui se 

empenhado no tocante a sua empresa dentro do nosso 

comércio, são empreendedores; no âmbito empresarial a gente 

sabe que o sinônimo disso é riscos, inovações, é 

implementar novos negócios e também novos desafios a esses 
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empreendedores, principalmente na turbulência de um país, 

que agora está tomando um rumo, mas que anteriormente era 

um país rico, mas politicamente medíocre e nós fizemos a 

indicação, porque sabemos que esses três empreendedores 

acreditam no município de Naviraí. Parabéns Valmir! 

Parabéns Eduardo! Parabéns Eunice! Nada mais havendo a 

tratar, sob a proteção de Deus o Senhor Presidente encerrou 

a sessão e para constar em ata, Rosângela Farias Sofa, 

primeira secretária, lavrei presente ata que vai por mim e 

o Presidente assinado. SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos dezoito dias 

do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove. 
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