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CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26/03/2019. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e 

dezenove, às dez horas, reuniu-se ordinariamente a 

Edilidade Naviraiense nas dependências da Câmara Municipal 

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

Avenida Bataguassú, 900 sob a Presidência do Vereador Símon 

Rogério Freitas Alves da Silva; Secretariado pelos Edis: 

Rosangela Farias Sofa e Josias de Carvalho; estando ainda 

presentes os vereadores: Antonio Carlos Klein, Claudio 

Cezar Paulino da Silva, Ederson Dutra, Eurides Rodrigues, 

Fabiano Domingos dos Santos, Lourdes Elerbrock, Jaimir José 

da Silva, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Maria Cristina 

Tezolini Gradella e Márcio André Scarlassara. O Senhor 

Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária e invocando a 

proteção de Deus, convidou a todos os presentes para a 

leitura de um texto bíblico. Logo após determinou a 

primeira secretária para fazer a leitura do expediente - 

Ofício n° 075/2019/NAVIRAIPREV enviado pelo Senhor Moisés 

Bento da Silva Júnior, Diretor Presidente do NAVIRAIPREV, 

encaminhando cópia do balancete relativo ao mês de 

fevereiro de 2019. O Senhor Presidente informou que o 

balancete encontra-se disponível na Secretaria desta Casa 

de Leis. Ofício nº 01/2019 enviado pelo Senhor Heatclif 

Horing do Partido Verde de Naviraí, indicando a Senhora 

Vereadora Lourdes Elerbrock para atuar como líder da 

Bancada do Partido Verde nesta casa, em substituição ao 

vereador Antonio Carlos Klein. O Senhor Presidente informou 

que a partir da presente data a Vereadora Lourdes Elerbrock 

é líder da Bancada do Partido Verde nesta casa de leis. 

Apresentação dos Projetos. Projeto de Lei nº 04/2019 de 

autoria do Poder Executivo Municipal; que em súmula: Altera 
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redação do Art. 3º da Lei nº 2.142/2018, que “Dispõe sobre 

a instituição dos serviços de atendimento aos idosos na 

‘Casa Lar’ de Naviraí; autoriza a cessão de imóvel de 

propriedade do Município para a Instituição de Longa 

Permanência para Idosos denominada ‘Casa Lar Santo 

Antônio’, em regime de comodato, para o desenvolvimento de 

atividades assistenciais” e dá outras providências. O 

Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões 

para que possam analisar e dar os devidos pareceres no 

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

12/2019 de autoria da Vereadora Maria Cristina Tezolini 

Gradella; que em súmula: Dispõe sobre denominação de Prédio 

Público (Escola). O Senhor Presidente perguntou ao plenário 

se é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou 

às comissões para que possam analisar e dar os devidos 

pareceres no tempo em que confere o regimento interno. 

Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de Informações, 

Indicações e Moções: Requerimento n° 34/2019 de autoria 

Vereador Márcio André Scarlassara; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, o ao senhor Gessé da Silva Andrade, 

Gerente de Serviços Públicos, requerendo que sejam tomadas 

providências para a contenção de uma erosão na Avenida 

Brasil, próximo ao nº 113, esquina com a Rua Aristides 

Brida. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador autor que cumprimentou o Senhor 

presidente, aos colegas vereadores, população presente, 

Miro do matadouro municipal, companheiro de longa data, sua 

esposa Regina, Miltinho, Geovane, enfim toda população que 

ouve e prestigia essa casa de leis, em seguida disse ser 
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necessário fazer esse tipo de pedido e não só para a 

Avenida Brasil, mas em todas as ruas da cidade que estão 

cheias de buracos, é preciso fazer a contenção antes de 

piorar a situação; onde não tem asfalto está pior ainda, em 

muitos pontos da cidade estão intransitáveis, então 

solicita que os gerentes tenham um olhar mais carinhoso 

para essa situação. O Senhor Presidente colocou em votação, 

sendo aprovado. Requerimento n° 55/2019 de autoria do 

Vereador Eurides Rodrigues; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, requerendo informação detalhada sobre o 

andamento das entradas e saídas de alvarás e habite-se da 

construção civil pela gerência de obras, dos últimos 6 

meses. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador autor que cumprimentou a todos os 

presentes e ouvintes da rádio cultura e falou que fez esse 

pedido porque muitas pessoas o procuram para saber o que 

está acontecendo, porque mandaram o desmembramento em 

janeiro e até agora não saiu nada, então pede mais 

agilidade para que as pessoas possam trabalhar. O vereador 

Josias solicitou a palavra, cumprimentou aos presentes e 

ouvintes da rádio cultura e falou que a cobrança é sempre 

importante, mas já foi conversar com o prefeito e a Ana 

Paula a respeito disso, porque o proprietário de um 

loteamento o procurou reclamando sobre o habite-se, onde 

notaram que os loteamentos não estão cumprindo os critérios 

com as normativas, é preciso levar toda documentação que 

são solicitadas pela gerência de obras para poder obter o 

habite-se, não pode mais deixar para levar depois o 

restante dos documentos que faltam, tanto que o pessoal do 

loteamento que o procurou, querem construir cento e 
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cinquenta casas, mas lamentavelmente não estavam com a 

documentação em ordem, é preciso cumprir com os critérios e 

os requisitos que estão dentro das normativas de obras. Com 

a palavra o vereador Ederson Dutra que cumprimentou o 

senhor presidente, nobres edis, aos presentes na sessão, 

disse que essa reclamação da demora do andamento dos 

alvarás e habite-se é desde o começo do mandato do Izauri, 

mas é porque a secretaria de obras do município de Naviraí 

consta apenas com pessoas técnicas, é preciso ter uma 

equipe para assessorar e dar o devido atendimento às 

pessoas que vão até lá, principalmente aos mais humildes, 

porque é muita burocracia, é necessário ter pessoas para 

ajudar com o checklist para que não fique faltando 

documentação, principalmente porque quando fechou a usina, 

quem salvou Naviraí foi a construção civil, então a 

secretaria de obras tem que dar uma melhor atenção aos 

construtores civil do município. O vereador Claudio Cezar 

solicitou a palavra, cumprimentou o presidente, vereadores, 

aos presentes e ouvintes, falando que não poderia deixar de 

se manifestar até porque em 2016 participou de uma CEI dos 

loteamentos de Naviraí, porque tinha prazos para finalizar 

esses loteamentos, mas até hoje tem vários loteamentos que 

ainda não foram entregues para a prefeitura, então é 

preciso que os vereadores deem mais atenção para saber o 

porquê dessa demora em regularizar e o que pode ser feito 

para ajudar. O Senhor Presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. Requerimento n° 56/2019 de autoria do Vereador 

Ederson Dutra; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências 

para o Senhor Fernando Tadashi Kamitani, Gerente de 

Desenvolvimento Econômico, requerendo informações sobre a 

existência de estudos técnicos para instalação em nosso 
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município das Lojas Pernambucanas, Lojas Americanas e Lojas 

Riachuelo. Caso não haja tal estudo, requeremos que o Poder 

Executivo, em conjunto com os representantes das referidas 

lojas, verifique a possibilidade de fornecer incentivos, 

para que as mesmas instalem-se em nosso município. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador 

autor falando que esse requerimento vem de encontro ao 

slogan de campanha do prefeito Izauri, a retomada do 

desenvolvimento, a geração de empregos e conversando com os 

representantes das lojas Americanas e Pernambucanas, o 

interesse de instalar essas lojas em Naviraí é grande, já 

estão até fazendo sondagem em alguns prédios, então é a 

hora do poder público, o setor do Fernando Kamitani e dessa 

casa de leis, formar uma comissão para conversar com os 

empresários, porque são chances reais de ter essas redes de 

lojas que só encontra em cidade com mais habitantes; só 

colocou a Riachuelo por causa da concorrência, porque se a 

Pernambucanas não quiser vir a Riachuelo vai querer. O 

vereador Marcio Scarlassara solicitou um aparte para 

parabenizar pelo requerimento e falar que essas lojas 

trabalham com estatísticas e se puder provar que temos o 

potencial econômico de regional, com certeza vão ter 

interesse em nosso município, porque toda região do conesul 

vai querer fazer uso dessas lojas em Naviraí, então é de 

suma importância ir atrás desses empresários para pelo 

menos tentar essa conquista para Naviraí, que vai gerar 

empregos e o bem social da cidade. Um aparte do vereador 

Josias de Carvalho parabenizando pela iniciativa, porque 

hoje de fato temos várias empresas se instalando no 

município, como a usina que volta agora com todo vapor, a 

Copasul vai dobrar a sua linha de produção na fiação, a 

Copagril, a concessionária Case, a Stara, Agralle, Cocamar, 
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são cooperativas fortes e o importante é que as pessoas 

estão acreditando no município, independente se tem a 

participação da administração ou da câmara, mas a certeza é 

que eles têm informação de que o executivo e essa casa de 

leis tem uma gestão harmônica e séria. O Vereador Ederson 

agradeceu aos vereadores e disse que já foi feito o 

levantamento pelas lojas Americanas e Pernambucanas, agora 

é preciso dar um passo à frente e conversar com os 

empresários para incentivar e colocar o município a 

disposição deles. Aproveitou para agradecer a presença do 

Cido cego que está sempre presente nas sessões. O Senhor 

Presidente também parabenizou o vereador pelo requerimento, 

além de solicitar incentivos para novas empresas que também 

seja dado incentivo para as empresas já instaladas do nosso 

município, porque é uma cobrança que já vem a longo tempo 

para que se fomente o comércio local, porque se há empregos 

as pessoas vão comprar seu remédio, não vai precisar da 

farmacinha pública, vai comprar sua comida, não vai 

precisar de cesta básica da assistência social, então 

levantar essa bandeira do emprego é muito importante, assim 

como o prefeito colocou na campanha que seria a retomada do 

desenvolvimento, que infelizmente não aconteceu, mas seria 

muito importante e fundamental para a nossa cidade. O 

Senhor Presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

Requerimento n° 57/2019 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho e outros Edis; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor José Mário Fernandes, Gerente do 

Núcleo de Vigilância em Saúde, requerendo que sejam 

prestadas as seguintes informações, sobre: 1) o cumprimento 

da Lei Municipal nº 1531/2010, que "Dispõe sobre medidas 

relativas ao controle populacional de cães e gatos em 
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âmbito do município de Naviraí – MS, e dá outras 

providências", no tocante as ações que envolvem a redução 

da população canina e felina nas ruas do município, ou 

seja, a castração; 2) se já foi realizada alguma campanha 

para a redução da população canina e felina; 3) e, caso não 

tenha sido realizada nenhuma campanha nesse sentido, se 

será desenvolvida alguma para a castração dos referidos 

animais, ou, caso contrário, quais os motivos de não 

execução das campanhas no município. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra o vereador autor 

falando que recentemente fez projeto de lei que abriga os 

animais e está aguardando o prefeito sancionar, porque 

também vai ajudar a tomar medidas importantes no 

recolhimento desses animais, porque todos sabem que esses 

animais soltos pelas ruas, passando fome acabam adoecendo e 

transmitindo doenças, tanto gatos como cães. Então agora 

vai esperar as informações sobre os trabalhos efetuados 

pela gerência do Núcleo de Vigilância em Saúde e se não foi 

feito nada, que seja feito alguma coisa, porque já tem 

muitos cães soltos pelas ruas, então que sejam castrados e 

cuidados. A vereadora Rosangela solicitou a palavra, 

cumprimentou o presidente, nobres edis, todos os presentes, 

ouvintes da rádio cultura e falou que logo que entrou nessa 

casa a sua maior preocupação era o meio ambiente, pessoas e 

animais e foi conhecer um centro de controle de zoonoses, 

trouxe o projeto, encaminhou, mas infelizmente não avançou; 

também solicitou uma estatística de acidentes devido a 

muitos atropelamentos e mordidas de cachorro, que causam 

tanto transtornos a todos, porque tem uma demanda muito 

grande de cachorros e gatos nas ruas e pessoas sem 

responsabilidade nenhuma com seus animais; então é preciso 

intensificar essa cobrança para ser efetivada a política de 
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fazer essa castração e também que a população ajude a 

diminuir essa demanda, não deixando esses animais 

procriarem indesejavelmente. Com a palavra o vereador 

Marcio parabenizando a ONG Mãos e Patas pelo carinho com os 

animais e pelo trabalham que realizam e falando da 

importância e da necessidade desse requerimento, mas é 

apenas um sonho, não irá acontecer, porque a atual 

administração não tem esse olhar nem para o ser humano que 

se encontra no hospital sem esparadrapos ou sofrendo como 

no caso da ortopedia, então acredita que não irá se 

realizar, mas seria necessário e o custo é muito baixo, 

tanto que vários veterinários se prontificaram a fazer 

parcerias, mutirões para fazer essa castração. Com a 

palavra ao vereador Claudio Cezar falando que não é difícil 

fazer essa castração, tendo vista que na gestão do Zelmo 

foi feito várias vezes, enquanto o gerente da pasta era o 

ex-vereador Dr. Manoel Messias, então só falta um pouco de 

vontade retomar esse trabalho em Naviraí. Com a palavra a 

vereadora Lourdes Elerbrock, falou que realmente há muitos 

animais perambulando pelas ruas, então gostaria que o Dr. 

José Mário se comprometesse juntamente com os demais 

veterinários em fazer a castração em série de todos os 

animais. O Senhor Presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. Requerimento n° 59/2019 de autoria do Vereador 

Jaimir José da Silva; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Josmar de Assis Selva, Gerente 

do Núcleo de Recursos Humanos, requerendo informações 

acerca do número de vigias que integram o quadro do 

funcionalismo público municipal; os locais onde estão 

prestando seus serviços; e como as lacunas podem ser 

preenchidas. O Senhor Presidente colocou em discussão, com 
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a palavra o vereador autor cumprimentando aos ouvintes, a 

todos que acompanham através das redes sociais, em especial 

quem está presente nesse recinto, e falou que temos dez 

postos de saúde sem vigias, então solicita a contratação 

desses vigias, porque além da necessidade e de maior 

segurança do patrimônio público, eles podem auxiliar 

àqueles que procuram esses postos, até mesmo quando estão 

fechados, porque a informação é muito importante. O Senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovado. Requerimento 

n° 060/2019 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente de Administração, 

requerendo que seja encaminhado à esta Casa de Leis, o 

relatório final e os laudos emitidos pela Empresa SETARH, 

contratada para avaliar as condições de segurança e saúde 

do trabalho, em cada categoria funcional da Prefeitura 

Municipal de Naviraí. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor que cumprimentou 

o presidente, vereadores, público presente, ouvintes da 

rádio, falando que está retomando uma das primeiras 

discussões que teve nesse mandato, que foi muito latente 

nesta casa de leis no mandato anterior quando tivemos um 

laudo de uma empresa que foi altamente contestada por todos 

os vereadores desta casa que acabou retirando direitos 

adicionais de insalubridade e periculosidade de diversas 

categorias funcionais de servidores públicos municipais; 

nesse sentido no inicio do mandato atual fez uma cobrança e 

essa cobrança se repetiu uma ou duas vezes ao longo desses 

dois anos para que a prefeitura contratasse uma nova 

empresa para refazer esses laudos de forma transparente, 

com publicidade indo de fato, nos locais que são prestados 
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os serviços públicos, coisa que não aconteceu com a empresa 

anterior que fez os laudos, talvez dentro de um gabinete. A 

empresa SETARH foi contratada no final do ano passado e vem 

desenvolvendo um trabalho de avaliação dos ambientes de 

trabalho, das condições e das funções desempenhas pelas 

categorias funcionais, pois bem, passado alguns meses está 

requerendo aqui o laudo final, pois não se falou mais 

disso, a princípio deu-se uma ampla divulgação, foi até 

objeto de notícia, mas passado quase cinco meses e não ouve 

mais falar; está solicitando porque é cobrado 

constantemente pelas diversas categorias funcionais as 

quais já defendeu aqui nesse plenário e esses dois laudos 

demonstram de forma clara e técnica que é o principal quem 

tem direito e quem não tem direito. E caberá ao prefeito 

municipal a implantação dos devidos adicionais, então está 

pedindo essa informação para justamente prestar contas para 

o servidor. Um aparte do vereador Ederson Dutra falando que 

também fez requerimento nesse sentido e esse laudo que foi 

feito no passado e esse futuro laudo que estão aguardando, 

em seu entendimento é pra cortar, é para não pagar mesmo, 

já vem com segundas intenções e quando eles cortaram os 

adicionais, insalubridade e periculosidade, foi apenas dos 

menos favorecidos e a economia que fizeram foi pífia, esse 

levantamento que está sendo cobrado da empresa que foi 

contratada, parece que eles não querem receber esse laudo, 

porque se receber o laudo e der o parecer favorável, terá 

que pagar e como fica o retroativo? Porque quando foi feito 

o levantamento, o que foi cortado era equivalente a cinco 

quilos de carne e apenas dos mais humildes, então isso 

teria que ser prioridade do executivo para resolver a 

situação e devolver o direito do trabalhador. O vereador 

Júnior do PT agradeceu e disse que é importante ficar claro 
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que ninguém aqui está falando nada de extraordinário, estão 

aqui tratando de direito de servidor público, e mais uma 

vez diz que são essas pessoas que fazem com que o serviço 

público de fato aconteça e que seja um serviço de 

qualidade, então é importante ter o reconhecimento por 

parte do poder público daquilo que é direito, e também de 

posse desses laudos terão condições de discutir em cima do 

que é técnico, porque a lei exige que a empresa ou poder 

público no caso, tenha tanto o LTCAT quanto PPRA que são os 

dois laudos que estão sendo produzidos para poder 

justificar a implantação do pagamento dos adicionais, então 

enquanto não tiver isso estamos sujeitos àquele que foi 

feito lá atrás que foi altamente contestado. Em seguida o 

Senhor Presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

Requerimento n° 63/2019 de autoria do Vereador Jaimir José 

da Silva e Ederson Dutra; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Welligton de Mattos Santussi, 

Gerente de Saúde, requerendo informações sobre a existência 

de cobertura, bem como a existência de acomodações nas 

unidades de saúde do município, que assegurem conforto e 

tranquilidade aos pacientes. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor falando que é 

importante que se construam coberturas, para garantir as 

acomodações dos pacientes que fazem uso da rede básica de 

saúde, aguardando seus atendimentos com segurança, evitando 

que estes fiquem expostos à chuva, bem como as fortes 

temperaturas do sol. Um aparte do vereador Ederson falando 

que esse requerimento é muito sensível no tocante às 

pessoas carentes, porque quando procuram o posto de saúde é 

porque não está bem e ainda não tem um banco pra sentar ou 

tem que ficar esperando na chuva, mas o frio já está 
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chegando e com ela a gripe, então é bom conversar com o 

prefeito para antecipar a devolução do dinheiro que está 

sobrando nesta casa para comprar as vacinas. O vereador 

Jaimir agradeceu e disse que é preciso ser mais humano, não 

podemos fechar os olhos diante do sofrimento da população 

carente. Um aparte da vereadora Cris Gradella que 

cumprimentou a todos e disse que ouviu atentamente o que o 

vereador Ederson colocou, da necessidade de antecipar a 

vacina por conta da gripe, já que esse ano tem a 

perspectiva de ser um inverno muito rigoroso e como já teve 

casos graves por gripe, inclusive com óbito o ano passado, 

só que o município depende do ministério da saúde mandar 

essas vacinas, porque existe um calendário nacional para 

essas vacinas de gripe; antecipar a vacinação é complicado 

porque o município precisa ter a vacinação em conformidade 

ao mesmo tempo que o ministério da saúde, porém existe uma 

lei que é de autoria do vereador Júnior do PT que é para 

todos os profissionais da educação serem vacinados contra a 

gripe e essa vacina não vem do ministério da saúde, tem que 

ser comprada pelo município, então resta saber se o 

município já está atento a isso e comprando essas vacinas 

para em abril vacinar essas pessoas. Agora a vacina que vem 

do ministério para a população tem que esperar ser 

disponibilizada pelo ministério da saúde, mas vale o alerta 

porque esse ano o inverno promete ser bem rigoroso e todos 

esperam não ter óbitos aqui por gripe. Um aparte do 

vereador Ederson falando que está cobrando o planejamento 

antecipado para não acontecer novamente àquela calamidade 

pública em nossa cidade. O vereador Jaimir disse que esse 

requerimento vem simplesmente pedir para que seja feito 

abrigo para dar segurança aos usuários da saúde. Com a 

palavra o vereador Antonio Carlos Klein falando que o 
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requerimento do vereador Jaimir é pertinente, mas acabou 

saindo um pouco do foco, então informa que já foi aberta a 

licitação para fazer a cobertura de todos os postos de 

saúde do município, inclusive no posto de saúde do Vila 

Nova precisa fazer vários reparos e de imediato o prefeito 

determinou a dra. Ana que faça as reformas mais urgentes e 

prioritárias, e já existe a determinação no sentido que 

seja feito as cobertura com bancos em todos os postos de 

saúde e acredita que não demora muito; no centro de 

especialidades além da cobertura da frente, dentro também 

vai ser coberto, sobre o raio x, já foi feita a licitação e 

só está aguardando a empresa finalizar o contrato para 

deixar o raio x em condições, sobre as vacinas é o que a 

Cris Gradella explicou, mas tem que agilizar o que não vem 

do governo federal. Com a palavra o vereador Júnior do PT 

parabenizando o vereador Jaimir por oficializar essa 

cobrança de forma proveitosa e prudente, porque essa 

preocupação não é de hoje; disse também sobre a preocupação 

do vereador Ederson que é a de todos os vereadores, 

inclusive está com a cópia da lei nº 2009 de 03 de agosto 

de 2016 para justamente poder incluir os profissionais da 

educação como classe prioritária para imunização contra a 

gripe H1N1, tivemos no ano passado episódios lamentáveis, 

um especificamente o deixou muito triste quando perdeu uma 

colega de profissão, advogada, com o futuro todo pela 

frente, por conta da falta da imunização; e a prova de que 

estava no caminho certo em 2016, que no ano de 2017 o 

próprio ministério da saúde incluiu os professores como 

classe prioritária para recebimento da vacina, só que os 

administrativos não, mas a lei municipal garante, então 

avançamos pelo menos na metade do caminho, então é preciso 

fazer a cobrança, precisa ter planejamento, os 
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profissionais administrativos das escolas são 

aproximadamente trezentas pessoas no máximo, então é 

possível fazer um planejamento e adquirir essas vacinas e 

até mais, então pede o apoio dessa casa de leis para fazer 

uma modificação nessa lei para estabelecer prazos e 

sanções, porque não podemos ficar à mercê da boa vontade do 

gestor, precisa ter compromisso, então vamos adequar essa 

lei para que seja de fato cumprida e não cumprida se 

possível. Com a palavra o vereador Ederson Dutra falando 

que essa casa está sempre um passo a frente dos outros 

municípios em todos os atos, tanto que essa lei do vereador 

Júnior do PT da vacina para os professores agora é federal, 

a lei do vereador Josias falando do parque para os 

deficientes que o prefeito vetou, agora é uma lei federal, 

vai ser sancionada, tem a sua lei sobre a licença 

paternidade de cinco dias para vinte dias, vai ser 

sancionada, então estão aqui estudando e trazendo novidades 

para o município e cumprindo a prerrogativa que é auxiliar 

da melhor maneira possível o executivo para o bem estar da 

população, então que o prefeito ouça mais os vereadores 

para conseguirmos colocar Naviraí no lugar que sempre 

deveria estar. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

votação, sendo aprovado. Requerimento n° 064/2019 de 

autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior e 

outros edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o 

Senhor Welligton de Mattos Santussi, Gerente de Saúde, 

requerendo que seja encaminhado a esta Casa de Leis um 

relatório com as seguintes informações: 1. Demanda de 

consultas de psicologia e psiquiatria, separada por Unidade 

Básica de Saúde e por profissional; 2. Quantidade de 

consultas disponibilizadas para cada Unidade Básica de 
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Saúde, separada por profissional; 3. Tempo atual de espera 

dos pacientes para acesso a consulta de psicologia e 

psiquiatria no município; 4. Quantidade de consultas de 

psicologia e psiquiatria, realizadas diariamente, por cada 

profissional. As informações requeridas devem conter os 

dados de todas as Unidades Básicas de Saúde, incluindo o 

Centro de Saúde Dr. Antonito Pires. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra autor falando que na 

semana passada fez um pedido semelhante a esse, mas 

tratando de outra especialidade, que é a questão da 

ortopedia, objeto de muita preocupação, onde relatou que 

recebeu informações informalmente que os pacientes que 

estão sendo atendidos na ortopedia agora são pacientes 

agendados em meados de julho e agosto de 2017, para o Dr. 

José Antônio e março e abril de 2018, para o Dr. Augusto, 

pois bem, ontem esteve visitando algumas unidades básicas 

de saúde, e rende o seu reconhecimento ao posto Maria de 

Lourdes, por constatar que tem realizado um baita de um 

trabalho e prova disso é que ficaram na nota máxima do PMAQ 

em relação ao trabalho do ano passado, e a enfermeira chefe 

que estava lá, não está mais, que é a enfermeira Sara que 

hoje está no hospital municipal, foi substituída pela 

enfermeira Ethel que também está dando continuidade ao 

trabalho, enfim está funcionando. Aproveitou também e 

passou no posto do Varjão para verificar como está a 

situação e três situações saltaram aos olhos, a primeira é 

positiva ao constatar segundo os servidores daquele local 

de que o atendimento no horário estendido das 17 as 22 

horas está funcionando, está atendendo a população de fato, 

tem dias que chega a atender até sessenta pessoas, isso é 

um ponto positivo, indicação desta casa de leis, só reforça 

o que o vereador Ederson acaba de relatar, não estão aqui 
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para brincadeira, estão de fato estudando todas as 

situações e se dedicando. Um aparte do vereador Marcio 

Scarlassara falando que a cobrança do Júnior é de extrema 

necessidade porque temos uma demanda reprimida, onde temos 

muitas crianças no município que estão se automutilando, 

com depressão e não temos atendimento para essas crianças, 

a não ser recorrer no particular, então é necessário ter um 

seletivo de psicólogos com urgência no município, porque a 

psicologia alivia muito a medicina, está comprovado. Disse 

também que já cobraram muito uma assistente social na santa 

casa e hoje tem a Silvia que acabou aliviando muito, porque 

está qualificada e preparada para conversar com a família e 

os pacientes sobre todas as situações, foi uma evolução 

muito grande; agora é preciso ter psicólogos na rede 

pública atendendo a população e solicitou um adendo ao 

vereador Júnior pedindo as mesmas perguntas para 

psiquiatria em Naviraí, porque apenas a doutora Bruna 

atendendo não é suficiente, porque ela não atende o dia 

todo como fazia o Dr. Flávio, então é preciso um número 

maior de atendimento. Aproveitou para parabenizar essa casa 

por ter cobrado duramente a respeito do posto varjão, que 

hoje está funcionando realmente. O vereador Júnior disse 

que realmente o posto do varjão está funcionando e 

independente do posto de saúde que as pessoas estão 

vinculadas, passou das cinco da tarde, o posto do varjão 

está atendendo até as vinte e duas horas toda população de 

Naviraí, esse é o ponto positivo; mas o objeto do 

requerimento é um pedido da demanda de atendimentos da 

psicologia no município, que por coincidência quando estava 

lá chegou uma pessoa para agendar atendimento com a 

psicóloga e foi informado que os atendimentos que estão 

sendo feito agora, são as pessoas que agendaram em abril de 
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2017; por isso o vereador Marcio solicitou o adendo para 

saber sobre a psiquiatria, um atendimento com psicólogo que 

demora dois anos para iniciar, essa pessoa a hora que 

chegar a vez dela já vai direto para o psiquiatra, então se 

a demanda de psicologia está deste tamanho, imagina a 

demanda de psiquiatria, pois bem esse é o objeto do 

requerimento; quando fala em especialidades e atenção 

básica, é nesse sentido que quer caminhar, e volta a dizer 

que na campanha eleitoral e logo depois de assumir o 

mandato, as primeiras reuniões que tiveram com o prefeito 

municipal aqui, ele falou muito que queria uma saúde 

resolutiva, só que a resolutividade da saúde está 

diretamente ligada ao funcionamento da atenção básica, está 

diretamente ligada a redução do tempo de espera para a 

consulta com especialista, está diretamente ligada a 

realização de exames obrigatórios e aí fala a terceira 

informação que teve que é sobre o teste da orelhinha, no 

qual temos apenas um aparelho no município que realiza esse 

exame e esse aparelho está quebrado desde dezembro do ano 

passado. Um aparte da vereadora Lourdes Elerbrock falando 

que fez um requerimento solicitando o conserto deste 

aparelho. O vereador Júnior disse que quando cobra não é 

perseguição, mas salta aos olhos principalmente quando são 

coisas pequenas, porque um aparelho desses usado custa onze 

mil reais, um aparelho dessa importância que consegue 

diagnosticar problemas auditivos precocemente para que os 

bebês sejam tratados e consiga ter uma qualidade de vida 

melhor, então isso não é brincadeira e nem um exame 

dispensável, não é supérfluo, é essencial e fundamental a 

qualidade de vida das nossas crianças. Não se conteve e foi 

até a gestão questionar e foi informado que esse aparelho 

vai ser levado para a cidade de Bauru para uma empresa 
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avaliar e fazer um orçamento, mas se pergunta se aqui no 

estado não tem ninguém que tenha capacidade para mexer 

nesse aparelho ou pelo menos diagnosticar qual é o 

problema? Se o aparelho custa em torno de vinte mil, um 

conserto não pode ser tão caro assim; mas estamos há três 

meses sem, ou seja, o prazo que se recomenda que seja 

realizado o teste da orelhinha são três meses e estamos 

sem, e nem no particular tem; a referência do município 

para a realização desse teste é o posto do varjão, só lá 

que faz, nosso município está sem a realização desse exame. 

É importante saber que o posto está funcionando, mas o 

deixa muito descontente a falta de efetividade, de 

compromisso com a atenção básica, é preciso funcionar, 

porque senão qualquer discurso e pronunciamento que fale a 

respeito do funcionamento das unidades básicas de saúde é 

conversa. Disse gostar de uma expressão que o vereador 

Klein utiliza que é “são flácidas falácias para acalentar 

bovinos”, ou seja, conversa pra boi dormir, então é preciso 

parar com essas falácias e começar de fato a resolver os 

problemas, sabe que não dá para resolver tudo, existem 

muitos entraves burocráticos e financeiros, mas uma 

situação dessas, deixar três meses sem sequer fazer a 

abertura de um processo licitatório para fazer o conserto 

desse aparelho, aí é um absurdo, é descaso mesmo, não tem 

outra palavra que defina esse tratamento que a atenção 

básica está tendo em nosso município. O presidente Simon 

usou a palavra para falar que está recebendo algumas 

mensagens e uma informa que quando chove molha tudo dentro 

do posto de saúde, inclusive já queimou alguns computadores 

causando prejuízo ao município. Com a palavra o vereador 

Antonio Carlos Klein, comentou que sempre teve uma 

preocupação muito grande com a questão da saúde, ser 
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tratada de forma política, enquanto a saúde tem que ser 

tratada com interesse de saúde mesmo, mas em relação a 

aparelhos quebrados, teve informação domingo que o hospital 

municipal tem quatro autoclaves que foram comprados quando 

o Onevan era prefeito e são elas até hoje, então são mais 

de vinte anos, então é essa forma que se vê a saúde, não só 

em Naviraí, mas no Brasil inteiro, infelizmente é uma 

realidade nacional e é uma coisa que é preciso por o dedo 

na ferida e mudar se quiser fazer alguma pela cidade e pela 

saúde. O Senhor Presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. Indicação n° 036/2019 de autoria do Vereador 

Simon Rogério Freitas Alves da Silva; expediente endereçado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, 

com providências para a Senhorita Milena Cristina Feuser, 

Gerente de Administração, com cópia para a Sua Excelência o 

Senhor Antonio Carlos Videira, Secretário de Estado de 

Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, e para o 

Tenente Coronel Everson Antônio Rozeni, Comandante do 12º 

Batalhão de Polícia Militar, indicando a instalação de 

Câmeras de Monitoramento em outros 10 (dez) pontos 

estratégicos no município de Naviraí. O Senhor Presidente 

solicitou à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. Indicação n° 045/2019 de autoria do Vereador Ederson 

Dutra e Márcio André Scarlassara; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o senhor Welligton de Mattos Santussi, 

Gerente de Saúde, e para a Senhora Katia Akemi da Rocha 

Ujihara Salem, Gerente de Núcleo de Assistência 

Odontológica, indicando que se determine, aos órgãos 

competentes, a elaboração de estudos e a adoção de 

providências, para a aquisição de um aparelho de raio x 

panorâmico, a fim de atender o Centro de Especialidades 
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Odontológicas Miguel Assis da Cunha. Outrossim, solicito 

que seja realizada uma licitação para que os exames do raio 

x panorâmico seja terceirizado, enquanto estiverem sendo 

elaborados os estudos para a aquisição do referido 

aparelho. Com a palavra o vereador Marcio ressaltando o 

grande e bom trabalho que a equipe de odontologia tem feito 

no município, com vários prêmios nacionais e estaduais, mas 

mesmo assim a população ainda sofre porque tem que pagar 

para fazer os exames do raio x panorâmico em clínicas 

especializadas, então é preciso fazer a aquisição desse 

aparelho para dar mais qualidade ao centro odontológico, 

mas enquanto isso não acontece, que seja terceirizado esse 

serviço no município e em casos específicos que seja pago 

esse raio x panorâmico. Um aparte do vereador Ederson 

Dutra, falando que quando assinou esse requerimento parou 

para analisar esse setor da Katia que já ganhou prêmio 

nacional, é uma pessoa competente, assim como a equipe 

toda, e que tem muitas emendas encaminhadas para aquele 

setor, mas para ampliação do prédio ou construção porque 

parece que as pessoas só pensam na estrutura e na boniteza 

para inaugurar um prédio, mas nenhuma emenda para aquisição 

desse tipo de material, então é preciso correr atrás de 

emenda parlamentar com a bancada estadual, federal, porque 

a prefeitura está quebrada, não tem dinheiro nem para pagar 

as horas dos funcionários públicos que retiram o lixo, 

então o prefeito tem que ir à Campo Grande, Brasília, 

correr atrás de emenda para conseguir esse aparelho, 

aproveitar que o Mandetta é o Ministro da Saúde, porque 

acredita que ele vai olhar com mais carinho para o Mato 

Grosso do Sul, mas é preciso ter o projeto certo para 

liberar o dinheiro, porque ele afirmou que dinheiro tem e 

esse aparelho é fundamental para melhor desempenho do 
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centro odontológico, para saber a real situação dos 

problemas da arcada dentária das pessoas, vai dar mais 

qualidade de vida aos munícipes e a saúde vai melhorar. Mas 

é utopia achar que o município vai comprar, é preciso ter 

um sentimento mais, então os vereadores tem que conversar 

com seus deputados estaduais e federais para solicitar essa 

emenda.  O vereador Marcio disse que tem sim que conversar 

com deputados para poder adquirir uma emenda parlamentar 

para comprar esse raio x panorâmico para dar mais qualidade 

de vida para a população Naviraiense. O Senhor Presidente 

solicitou à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. Indicação n° 046/2019 de autoria do Vereador Cláudio 

Cezar Paulino da Silva e Rosangela Farias Sofa; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, indicando que se estude a viabilidade da realização 

de uma parceria entre a Prefeitura Municipal, a Agência de 

Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural – AGRAER e os 

moradores do Assentamento Juncal, para efetuar a aplicação 

de calcário, na correção do solo do assentamento. Com a 

palavra o vereador Claudio Cezar falando que fez essa 

solicitação sabendo da importância que é para a agricultura 

familiar essa parceria, porque precisam muito de 

assistência técnica e agradeceu o empenho da Agraer pelo 

trabalho e levantamento realizado naquela região, onde foi 

entregue o CCU (Contrato da Concessão de Uso) dos lotes da 

Juncal, agora estão pedindo essa parceria. A Vereadora 

Rosangela solicitou um aparte para informar que neste final 

de semana o presidente da Agraer do estado juntamente com a 

equipe de Naviraí, foram até o assentamento juncal para 

entregaram CCU e no momento da entrega, começaram a indagar 

e a fazer alguns questionamentos a respeito da condição do 

solo da juncal e teve a conversa que poderia fazer um 



                       
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

projeto desde que houvesse a união do poder público 

municipal, Agraer do município e a Agraer do estado, então 

pediram que fosse feita uma indicação para que pudessem 

estudar a possibilidade primeiramente para fazer análise do 

solo para evidenciar os terrenos que precisam de uma 

correção de acidez, depois através da Agraer do estado ver 

a possiblidade de arrumar o transporte, onde o município 

pagaria o combustível e o final da parceria seria o 

assentado pagar pelo preço do calcário, porque o que é caro 

é o frete; então essa indicação foi feita baseada nessa 

conversa que foi muito produtiva com a Agraer que está com 

uma visão muito importante, não só para o assentamento 

juncal, mas para todos da agricultura familiar. Um aparte 

do vereador Júnior do PT falando que reconhece o trabalho 

da vereadora Rosangela em relação aos pequenos produtores e 

se coloca a disposição, porque o deputado Vander tem uma 

parceria que funcionou e está funcionando com a Agraer e é 

importante dizer que o governo do estado está fazendo sua 

parte em relação a essa parceria e que tem conseguido 

ajudar muitas comunidades e assentamentos, então se coloca 

a disposição para poder contribuir nesse projeto e nos 

projetos futuros em relação ao assentamento juncal. A 

vereadora Rosangela reiterou novamente aquele pedido da 

efetivação dos títulos dos assentados e na oportunidade 

acabou acompanhando a Agraer in loco que foi verificar a 

responsabilidade do governo com a estrada da produção, e 

nesse evento estava o prefeito e o Nelson Antonini, vice-

presidente da Copasul que agradeceu através da Agraer o 

empenho que o governador está fazendo com a estrada da 

produção; então disse que está muito feliz porque mais uma 

vez volta-se o olhar para o pequeno produtor, que está 

resolvendo a grande demanda dos alimentos escolares que são 
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comercializados hoje; o pequeno produtor tanto da juncal 

como do cinturão verde e das áreas circunvizinhas de 

Naviraí, está muito agradecido com o trabalho da Agraer e 

ela mais ainda, porque está vendo realmente um órgão fazer 

a diferença dentro do estado. O vereador Claudio Cezar 

falou que o diretor da Agraer se colocou a disposição de 

Naviraí, assim como o pessoal do Incra, e disse que essa 

indicação foi feita para o assentamento juncal mas pode ser 

estendido a todos os pequenos produtores do município. 

Aproveitou para agradecer o empenho do governo do estado 

por ter melhorado a estrada da produção, que foi uma 

cobrança desta câmara. O Senhor Presidente solicitou à 1ª 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. Moção de 

Congratulação n° 011/2019 de autoria do Vereador Simon 

Rogério Freitas Alves da Silva e outros edis; expediente 

endereçado ao Reverendo Duanir Martins Ferreira, pastor 

presidente da Igreja Presbiteriana Independente Central de 

Naviraí, apresentando nossas sinceras e cordiais 

congratulações à Igreja Presbiteriana Independente Central 

de Naviraí, pela realização do "Encontro com Deus" para 

homens, mulheres, jovens e crianças. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra o vereador Júnior do PT 

que parabenizou e disse que gostaria de expressar o seu 

reconhecimento a essa iniciativa da Igreja Presbiteriana, 

porque já participou de um dos encontros e recomenda, então 

gostaria de assinar junto porque na ocasião também teve a 

iniciativa de fazer uma moção de congratulação, porque 

entendeu que vai para além das questões religiosas, é um 

tratamento, modificação e restauração de vida mesmo, então 

se honraria muito em assinar essa moção. Com a palavra o 

Vereador Josias falando que a igreja tem essa finalidade de 

recuperação, recuperação de caráter, de famílias que foram 
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destruídas pelo álcool, pelas drogas, a igreja é 

fundamental no seio da sociedade, então gostaria de poder 

assinar também de tão honrada e de relevância que é essa 

moção. Com a palavra o vereador Ederson Dutra falando que 

não poderia ficar indiferente nessa moção porque já 

participou duas vezes desse encontro e a igreja resgata a 

vida espiritual do ser humano levando verdadeiramente ao 

encontro com Deus; a igreja presbiteriana é um canal onde 

as pessoas ficam três dias em oração, com seminário, 

palestras, testemunhos de vida, as pessoas te acolhem muito 

bem e quando sai se sente outra pessoa, se sente amado, 

querido e sentindo a presença de Deus, então gostaria de 

assinar essa moção e convidar para que o presidente faça o 

próximo encontro. O Senhor Presidente agradeceu aos 

vereadores e disse que será uma honra todos assinarem e 

embora seja católico reconhece o trabalho que vem sendo 

feito pela Igreja Presbiteriana Independente, através do 

Pastor Duanir, que de fato é o resgate do ser humano sem 

olhar a desigualdade social e esse tipo de encontro é muito 

importante para o município; salienta ainda que a igreja 

católica também faz esses tipos de encontro, então estende 

os parabéns a todas as igrejas que fazem esse papel 

fundamental na sociedade. Em seguida o Senhor Presidente 

colocou em votação, sendo aprovada. Pela ordem o Vereador 

Júnior do PT solicitou a palavra falando que gostaria de 

propor uma moção de congratulação ao Instituto Federal de 

Mato Grosso do Sul e que os vereadores Ederson Dutra e 

Rosangela assinassem juntos e os demais vereadores que 

assim entenderem, porque ontem nesta casa de leis, 

participaram da Colação de Grau, entrega de certificados, 

conclusões de cursos oferecidos pelo Instituto Federal de 

MS Campus Naviraí, onde a instituição no nosso estado 
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completa dez anos, então gostaria de propor essa moção de 

congratulação a uma instituição que veio pra ficar, que tem 

uma parceria forte com o poder legislativo, com o poder 

executivo, conseguiu envolver a sociedade e consegue 

reforçar o caminho que está trilhando para consolidação de 

Naviraí não só como um polo universitário, mas como um polo 

educacional. E também a pedido de vossa excelência esteve 

ontem representando esta casa de leis que muito o honra, 

gostaria de entregar um reconhecimento que foi ofertado aos 

vereadores pelo instituto em razão da parceria e do apoio 

que esta câmara tem prestado ao estabelecimento e ao 

fortalecimento da instituição no nosso município. O Senhor 

Presidente colocou em votação a moção, sendo aprovada. Pela 

ordem o Vereador Ederson Dutra solicitou a palavra para 

parabenizar o vereador Júnior do PT pelas palavras ditas no 

dia de ontem, que foram de muita grandeza e sabedoria, 

representou muito bem o legislativo, onde se sentiu tocado 

pelo reconhecimento quando falou do apoio e da parceria dos 

treze vereadores ao instituto federal; e que realmente 

estão em sintonia porque havia feito e protocolado essa 

moção, mas como gostaria que todos os vereadores assinassem 

pediu para retirar, então essa moção vem ao encontro de 

todos, foi uma noite memorável, uma noite de festa onde 

puderem ver o nível do instituto federal, é um orgulho para 

o nosso município e tem a honra de ter um filho estudando 

lá com professores doutores e pós-graduados. Parabenizou 

mais uma vez o vereador Júnior pelas palavras de ontem, que 

representou muito bem o presidente e essa casa de leis. E 

esse prêmio recebido foi feito no instituto com a nova 

impressora 3D, uma inovação no nosso estado. Uma obra prima 

dos alunos do instituto federal. Pela ordem a vereadora 

Rosangela Farias Sofa parabenizou o vereador Júnior do PT 
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porque foram muito bem representados, e disse que quando o 

reitor colocou que Naviraí tem dez anos de instituto, 

informou que o Instituto Federal traz uma bagagem de mais 

cem, porque tem cento e dez anos, então esse compromisso 

com o nosso município e com a formação dos nossos alunos é 

de grande relevância e de grande importância; O instituto 

tem um olhar diferenciado em todas as cidades que se 

instala, porque procura saber a particularidade e a 

característica de cada cidade para desenvolver o curso e 

aqui em Naviraí o agronegócio é muito forte. Há poucos dias 

estavam presentes acompanhando a entrega de tratores para o 

melhor desempenho do estudo na prática, então é de suma 

importância parabenizar mais uma vez pelos dez anos de 

instituto federal em Naviraí, mas pelos cento e dez anos de 

colaboração para o engrandecimento do país; onde se sentiu 

muito bem representada nas palavras do Júnior e nas 

palavras do reitor pela responsabilidade que eles têm com 

todo Brasil. Pela ordem o Vereador Josias de Carvalho 

agradeceu a presença do Correio do Sul, do ex-prefeito Léo 

Matos, do seu amigo Masseiro e parabenizou o vereador 

Júnior do PT pelo reconhecimento, ao presidente Simon pelo 

prêmio do instituto federal; todos sabem que o Instituto 

Federal só veio acrescentar dentro do município, o 

conhecimento que eles trazem é fundamental para que todos 

através do ensino possam crescer e preparar esses jovens 

para o campo profissional que não é nada fácil. Pela ordem 

o Vereador Antonio Carlos Klein usou a palavra para fazer 

esclarecimento sobre o que foi falado da vacinação durante 

a sessão, dizendo que entrou em contato com o Welligton, 

gerente de saúde pedindo explicações a respeito das vacinas 

para o pessoal da educação que estão fora do programa do 

governo federal, onde ele informou que tiveram a negativa 
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do Butantã e agora estão finalizando os orçamentos com as 

empresas privadas e que ainda essa semana irá agendar as 

datas para a licitação. Porque o Butantã primeiro atende os 

programas federais, depois disso que atende as prefeituras 

ou iniciativa privada, mas tem outras empresas privadas que 

vendem, então está sendo feita a licitação para comprar 

dessas outras. O vereador Klein disse que perguntou também 

ao gerente de saúde se vai conseguir vacinar antes de junho 

esse pessoal administrativo da educação, porque tem a lei 

municipal que obriga essa vacinação, e ele respondeu que 

vai sim ter a vacinação para toda população que precisa ser 

vacinada em Naviraí. Pela ordem o Vereador Ederson usou a 

palavra, falou que com essa resposta do gerente de saúde do 

município ao líder do prefeito, já pode acalmar a população 

em relação às vacinas, que esse ano vai correr tudo dentro 

da normalidade. Aproveitou o ensejo para agradecer a 

presença do ex-prefeito Léo Matos e do Reinaldo, falando 

que ele está fazendo falta no balneário, porque agora sem 

ele está abandonado. O Senhor Presidente agradeceu a 

presença do ex-vereador e ex-prefeito Leandro Peres de 

Matos. O Senhor Presidente determinou à 1ª Secretária que 

faça a leitura da Ordem do Dia. Em primeira e única 

discussão e votação o Projeto de Lei nº 4/2019 de autoria 

do Vereador Eurides Rodrigues; que em súmula: Institui a 

Semana Municipal de Conscientização do Descarte Responsável 

do Lixo no Município de Naviraí-MS. Parecer favorável da 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Presidente 

Josias de Carvalho, acompanhado dos vereadores Marcio André 

Scarlassara e Ederson Dutra. Parecer favorável da Comissão 

de Ecologia e Meio Ambiente, Presidente Lourdes Elerbrock, 

acompanhada dos vereadores Eurides Rodrigues e Jaimir José 

da Silva. Parecer favorável da Comissão de Finanças e 
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Orçamento, Relator Ederson Dutra, acompanhado dos 

vereadores Luiz Alberto Ávila Silva Júnior – presidente e 

Antonio Carlos Klein – membro. O Senhor Presidente colocou 

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

4/2019 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues; em seguida 

colocou em votação. O Senhor Presidente declarou o Projeto 

de Lei n° 4/2019 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues, 

aprovado em primeira e única discussão e votação por doze 

votos favoráveis. Em primeira e única discussão e votação o 

Projeto de Decreto Legislativo n° 6/2018 de autoria do 

Vereador Eurides Rodrigues e outros edis; que em súmula: 

Concede Título de Cidadão Naviraiense ao cidadão que 

específica. (Jair Alves dos Santos).  O Senhor presidente 

colocou em primeira discussão, em seguida em votação. 

Parecer favorável da Comissão de Justiça, Legislação e 

Redação, Presidente Josias de Carvalho, acompanhado dos 

vereadores Marcio André Scarlassara e Ederson Dutra. O 

Senhor Presidente colocou em primeira e única discussão o 

Projeto de Decreto Legislativo n° 6/2018 de autoria do 

Vereador Eurides Rodrigues; em seguida colocou em votação. 

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Decreto 

Legislativo n° 6/2018 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues e outros edis, aprovado em primeira e única 

discussão e votação por doze votos favoráveis. TRIBUNA. 

Usou a tribuna o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, 

cumprimentou o senhor presidente, vereadores, vereadoras, 

público presente, ouvintes da rádio Cultura, saudou a 

presença do ex-prefeito Léo Matos no qual teve o prazer de 

estar juntos, enquanto gerente de meio ambiente naquela 

ocasião, saudou a presença do Jorge Okano, presidente da 

associação de moradores do Bairro Cidade Jardim, um 

presidente que cobra incansavelmente, então parabeniza pelo 
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trabalho porque é dessa forma que consegue de fato avançar; 

primeiro disse que gostaria de falar que na semana passada 

ouve manifesto em diversas capitais e cidades do país, 

inclusive aqui em Naviraí contra o projeto de reforma da 

previdência, e nesse sentido disse que está estudando o 

projeto e quer contribuir com as pessoas, porque existe 

ainda muita falta de informação a respeito desse projeto e 

do quão prejudicial ele tende a ser com a classe 

trabalhadora; ainda existem muitos factoides, muito fake 

news em cima disso, mas na essência o projeto retira os 

direitos e afasta a possibilidade do trabalhador sonhar com 

a aposentadoria integral pelo menos. Então é importante que 

todos estejam atentos, vai para além de uma política de 

ideologia partidária, vai muito além de ser do lado do bem 

ou do mal, essas discussões só atrasam a discussão real da 

intenção do projeto. O projeto é prejudicial para toda 

classe trabalhadora, que somos todos nós que contribui para 

a previdência pública, ou seja, o INSS e que almeja um dia 

poder parar de trabalhar e receber o fruto das suas 

contribuições. Então é preciso ficar atentos porque essa 

reforma vem para retirar direitos e não tiram os 

privilégios daqueles que continuam com seus privilégios, os 

militares, judiciários, a reforma não mexe com esses. Essa 

visão dos governos de retirar dos mais humildes, daqueles 

que ganham menos para poder justificar os privilégios de 

uma pequena casta de pessoas que ganham muito mais, não 

pode concordar. Então está estudando com mais detalhes para 

poder trazer as informações de forma mais simplificada 

possível e de forma para que as pessoas consigam entender e 

se posicionar, porque é importante o posicionamento de 

todos agora, gostando ou não do vereador Júnior ou de quem 

quer que seja, estude o projeto e posicione-se, busque a 
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informação, não se contente com a informação de terceiros. 

Falou que dessa manifestação que teve, encaminhou um ônibus 

de pessoas de Naviraí, Mundo Novo, Eldorado, Itaquiraí, 

Juti para Campo Grande para reforçar essa manifestação 

contra a reforma da previdência e aconteceu um fato curioso 

que não poderia deixar de relatar. Ao final da manifestação 

os servidores da educação que foram daqui, foram reforçar 

um manifesto dos servidores da educação administrativos do 

estado, fizeram um manifesto dentro da secretaria estadual 

de educação extremamente respeitoso e representativo para 

brigar contra uma medida do governo estadual que quer 

aumentar a carga horária de seis horas diárias que eles 

estão adaptados há quase vinte anos, passar para oito horas 

sem qualquer justificativa. E aí não tem como não fazer a 

relação com o município de Naviraí e lá foi passada a 

informação que dos setenta e nove municípios do nosso 

estado, se considerarmos o governo do estado também, são 

oitenta instituições públicas que tem servidores 

administrativos da educação, Naviraí é a única que revogou 

a seis horas do administrativo da educação, todas as outras 

faz seis horas. Enquanto essa casa de leis busca o 

protagonismo, busca a inovação, busca antecipar medidas que 

são benéficas para população, a gestão vai na contramão da 

história, será que o governo do estado que recuou da sua 

proposta de oito horas e os outros setenta e oito 

municípios estão errados? E só o executivo de Naviraí que 

está certo? Em dezembro de 2013 os administrativos da 

educação municipal conquistaram esse direito depois de 

alguns anos de luta e agora tivemos revogado e volta a 

dizer, o único município no estado de Mato Grosso do Sul 

que revogou essa medida, então é lamentável. Quando faz as 

críticas aqui não é porque não gosta do prefeito, não é 
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pessoal, é política, discorda das medidas que a gestão tem 

tomado, mas quando a medida é boa, reconhece como é em 

relação ao posto varjão que está funcionando, agora quando 

não funciona, não pede para aplaudir com o que não 

concorda; o que vai contra os direitos dos servidores 

públicos, ou que prejudica inclusive o funcionamento das 

escolas, então só queria relatar isso. Para finalizar disse 

que dia 27 e 28 dessa semana, acontece a 7ª Conferência 

Municipal de Saúde e quem tiver reclamações, discordâncias 

e reivindicações a respeito da saúde do município, esse é o 

momento de falar, participem e ajudem a elaborar as 

propostas que sejam de acordo com os anseios da população; 

e a pedido do conselho de saúde, o prefeito vai 

disponibilizar um ônibus para trazer a população e levar de 

volta, é fundamental a participação, principalmente dos 

usuários do SUS; as conferências são espaços democráticos 

fundamentais de participação da população para melhoria do 

serviço público e para garantia de um serviço público de 

qualidade. Desejou a todos uma boa semana. Usou a tribuna o 

Vereador Josias de Carvalho, cumprimentando o Senhor 

Presidente, nobres pares, senhores presentes, mais uma vez 

destacar a presença do ex-prefeito Léo Matos, Jorge Okano 

presidente da Cidade Jardim, onde já fez muitas 

reivindicações no tocante aos anseios dos moradores daquele 

bairro, inclusive a sinalização de placas de ruas para que 

os correios possam levar as correspondências, sabe que fica 

muito caro e sabe da dificuldade que o poder público está 

passando, mas poderia tomar uma medida que onerasse menos, 

sinalizando nos postes para atender a população daquele 

bairro. Falou da efetiva volta da usina com todo seu 

potencial, que vai gerar muitos empregos, que é o que a 

população quer, das cooperativas que já se instalaram e de 
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outras que estão a caminho, tem também a volta do 

frigorífico, então isso o deixa muito feliz devido tantos 

momentos difíceis, não só Naviraí, mas todo o país virou um 

caos, mas acredita nessa gestão do Bolsonaro e que dias 

melhores virão. Comentou que fez uma dura crítica aqui a um 

determinado jornal e gostaria de fazer uma retratação, até 

porque o proprietário desse site é um amigo seu, e às vezes 

no calor do discurso acaba proferindo palavras um pouco 

duras, e nada mais e nada menos, Jesus perdoou toda 

humanidade e nos ensinou, então tem que se espelhar em 

coisas boas, porque sabe que o perdão cessa o ressentimento 

tóxico contra outra pessoa, suaviza o espírito e acalenta, 

então publicamente quer pedir perdão ao Werli, que também 

já pediu perdão pela matéria que ele fez, já conversaram e 

foi muito bom, um alívio para ambas as partes; agradeceu 

também ao vereador Fi da Paiol que acompanhou e participou 

de todo esse processo de retratação, onde entraram num 

consenso e colocaram uma pedra sobre isso e se encerra esse 

assunto, porque o Werli já fez várias matérias para essa 

casa de leis, inclusive suas e em um projeto de lei 

ressaltou que foi um dos projetos mais importantes dentro 

desse município, então pede perdão ao Werli que é um 

excelente profissional. Usou a tribuna a Vereadora 

Rosangela Farias Sofa, cumprimentou ao Léo, Wilson, a todos 

que estão presentes e ouvintes e falou que hoje está muito 

triste porque perdemos uma escritora do Mato Grosso do Sul, 

vagou-se a décima quinta cadeira na Academia de Letras de 

Dourados na sexta-feira dia 22/03, ocupada por uma mãe, 

professora, poetiza, escritora infantil, que já vinha 

lutando há mais de seis anos contra um câncer e foi 

vencida, Ruth Hellmann Claudino; quer registrar seus 

sentimentos a essa grande perda e dizer que essa 
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professora, escritora tem trinta livros, sendo vinte e oito 

livros já publicados; deixou um legado de amor e luta pela 

literatura, na gestão do prefeito Léo realizou várias 

oficinas da educação infantil nessa cidade e muito ajudou 

as nossas professoras do ensino infantil, deixou versos e 

prosas para Naviraí, para a Divina e para o prefeito 

Leandro Peres de Matos, falando que esse é o seu décimo 

quinto administrador legal dessa cidade beleza no conjunto 

principal, em nome da Divina o objetivo do projeto desta 

ação municipal, aproximar os leitores da riqueza cultural, 

mostrando a população o seu valor real, Divina Célia Garcia 

esse sonho idealizou de levar até seu povo a cultura que 

brotou nesta terra abençoada e firme já se implantou. Falou 

do agradecimento que essa escritora teve com o trabalho da 

escritora Divina Célia Garcia em um livro “Um lugar chamado 

Naviraí”, esse livro foi uma obra realizada na gestão do 

prefeito Léo, onde ele incentivou a cultura municipal 

através de mais um registro histórico através desse livro. 

Então em nome da escritora Divina Célia, do ex-prefeito Léo 

que está presente e de toda essa casa de leis, deixa seus 

sinceros sentimentos a toda família da escritora e a 

família cultural da academia douradense de letras, na qual 

ela pertencia, e dizer o quanto sente a perda dessa grande 

mulher, ainda mais nesse mês que é dedicado às mulheres. 

Para finalizar comentou que ela e a vereadora Lourdes 

Elerbrock estarão indo à Campo Grande para o primeiro 

encontro das vereadoras de MS, que será lançada a frente 

parlamentar na defesa da mulher, onde estarão inseridas e 

trarão muitas novidades para o nosso município. Desejou a 

todos uma boa semana. Nada mais havendo a tratar, sob a 

proteção de Deus o Senhor Presidente encerrou a sessão e 

para constar em ata, Rosangela Farias Sofa, primeira 
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secretária, lavrei presente ata que vai por mim e o 

Presidente assinado. SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos vinte e seis 

dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove. 
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