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ATA DA 23a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/08/2015 

 

Ao terceiro dia do mês de agosto de dois mil e quinze, às 19 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 Benedito Missias 

de Oliveira; Secretariado pelos Edis: Márcio André Scarlassara e Donizete 

Nogueira Pinto; estando ainda presentes os vereadores: Antônio Carlos Klein, 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Dejalma Marques de Oliveira, Manoel 

Messias de Assis, Claudio Cezar Paulino da Silva, Márcio Albino, Luiz Carlos 

Garcia, Josias de Carvalho, Deoclécio Ricardo Zeni e Alexandre Orion 

Reginato. Em seguida o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão 

Ordinária, invocando a proteção de Deus e convidando a todos os presentes 

para a leitura de um texto bíblico. Em seguida foi colocada à disposição ata 

da vigésima segunda sessão ordinária, realizada em vinte e nove de junho do 

corrente.  
Ofício Geocon n° 58/2015 de autoria do Senhor Antonio Martins Filho, 

Gerente do Núcleo de Contabilidade, encaminhando cópias dos balancetes de 

seus fundos e fundações referente ao mês de junho do ano em curso, exceto o 

Balancete da Prefeitura por motivo de estar sendo feito a integração na 

Gerência de Receita, e que será enviado juntamente com o balancete do mês de 

julho.  

Ofício n° 90/GAB/GEMED/2015 de autoria do Senhor Ciro José Toaldo, 

Gerente Municipal de Educação, encaminhando Parecer do Conselho do Fundeb, 

extratos bancários bem como, balancetes de aplicação dos 60% e 40% dos 

Recursos do Fundeb, referente ao mês de março/2015. 

Comunicado Interno n° 17/2015 de autoria do Senhor Rodrigo Gazette de 

Souza, Diretor de Controladoria, encaminhando cópia do balancete do mês de 

junho do corrente ano, para eventual apreciação em Plenário. 

Ofício n° 087/15/GAD de autoria do Senhor Adilson Nunes Jardim, 

Gerente de Administração, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de 

Lei Complementar n° 04/2015, que Altera a redação do Par. 3º, do artigo 216, 

da Lei Complementar n° 062/2006 de 21 de dezembro de 2006, que “Dispõe 

sobre o Código de Posturas do Município de Naviraí”, e dá outras providências. 

Requerimento para instauração de C.P.I. de autoria do Vereador Antonio 

Carlos Klein, Alexandre Orion Reginato, Claudio Cezar Paulino da Silva, Dejalma 

Marques de Oliveira, Luiz Carlos Garcia, Josias de Carvalho, Manoel Messias de 

Assis e Márcio Albino, requerendo a criação de Comissão Parlamentar de 

Inquérito, com a finalidade de investigar junto à Administração Municipal a 
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criação de vários cargos de gerência, bem como os gastos com vencimentos dos 

mesmos e dos demais servidores tanto efetivos como contratados e 

comissionados. Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão o 

Requerimento. Em seguida colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. Logo após, comunicou que a Comissão será formada 

posteriormente, após a indicação partidária, conforme determina o Regimento 

Interno.  

     

 

Apresentação de Projeto 

 

Projeto de Lei nº 22/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Cria a Componente Municipal do Programa de Melhoria do Acesso e 

Qualidade na Atenção Básica – PMAQ-AB/Municipal e PMAQ-CEO, na forma 

de Incentivo Financeiro de desempenho. O Senhor Presidente perguntou ao 

plenário se é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às 

comissões para analisar e dar os devidos pareceres. 

 

Projeto de Lei nº 23/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Altera a redação do Artigo 1º, da Lei n° 1034/2001, de 10 de 

dezembro de 2001, que Autoriza a doação de área de terras para Lenir 

Militão, e dá outras providências. O Senhor Presidente perguntou ao plenário 

se é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões 

para analisar e dar os devidos pareceres. 

 

Projeto de Lei nº 24/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Altera a redação do Artigo 1º, da Lei n° 1.488/2009, de 15 de 

dezembro de 2009, que “Autoriza a doação de área de terras para Odirlei 

José Thonin”, e dá outras providências. O Senhor Presidente perguntou ao 

plenário se é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às 

comissões para analisar e dar os devidos pareceres. 

 

Projeto de Lei nº 25/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Dispõe sobre a criação da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas 

para a Juventude do Município de Naviraí – CEPPJMN, e dá outras 

providências. O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões para analisar e dar 

os devidos pareceres. 
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Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

Pedido de Informação nº 38/2015 de autoria do Vereador Claudio Cezar 

Paulino da Silva, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Adilson Nunes 

Jardim, Gerente Municipal de Administração, solicitando informações se há 

previsão para aquisição de um local/terreno para a instalação de um novo 

Cemitério Municipal.  Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse o pedido de informação apresentado. 

 

Pedido de Informação nº 39/2015 de autoria do Vereador Donizete 

Nogueira Pinto, expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas 

Tanus, Gerente Municipal de Obras, solicitando que sejam prestadas 

informações sobre os cortes realizados pela Sanesul na pavimentação 

asfáltica, mensurando o tempo que se leva para tampá-los e de quem é a 

obrigação de fazer as devidas reparações. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse o pedido de informação 

apresentado. 

 

Pedido de Informação nº 40/2015 de autoria do Vereador Antônio Carlos 

Klein, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para o Senhor Adilson Nunes Jardim, 

Gerente Municipal de Administração, solicitando que sejam encaminhadas a 

esta Casa de Leis, as informações a seguir: 1) relação dos candidatos 

aprovados no concurso para provimento de cargos do quadro permanente de 

pessoal do município de Naviraí, conforme EDITAL 01/2014, com a 

classificação obtida pelos aprovados; 2) a quantidade de vagas já 

preenchidas por candidatos aprovados; 3) quais as vagas, previstas nos 

anexos I, II e III, constantes do edital, que ainda não foram preenchidas e 

qual o motivo de não ter sido o candidato aprovado convocado para assumir 

vaga. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse o pedido de informação apresentado. 

 

Requerimento nº 63/2015 de autoria do Vereador Antônio Carlos Klein, 

expediente endereçado à Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente 

Municipal de Saúde, requerendo cópia de Notas Fiscais e contratos de 

compra e fornecimento de medicamentos/remédios, destinados à Farmácia 

Municipal, no período de janeiro de 2014 a julho de 2015. Em seguida o 
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Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse o 

requerimento apresentado. 

 

Requerimento nº 64/2015 de autoria do Vereador Antônio Carlos Klein 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

Matos, com providências para o Senhor Adilson Nunes Jardim, Gerente 

Municipal de Administração, para o Senhor Roberto Pedro da Rocha, Gerente 

Municipal de Desenvolvimento Econômico, requerendo cópia do plano da atual 

administração para a Política Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Trabalho e Geração de Emprego e Renda. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse o requerimento apresentado. 

 

Requerimento nº 65/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, requerendo informações a respeito da implantação do 

Serviço de Inspeção Municipal, bem como se o município possui médico 

veterinário concursado, qual o nome do médico, quanto recebe mensalmente 

e a quanto tempo está atuando. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse o requerimento apresentado. 

 

Requerimento nº 66/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para a Pasta Responsável pelo Controle de 

Zoonoses do Município, requerendo que seja realizado um projeto de 

identificação eletrônica (chipagem), de todos os animais de estimação do 

Município, bem como dos equinos utilizados para trabalhos na área urbana. 

Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse o requerimento apresentado. 

 

Requerimento nº 67/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para a Pasta Responsável pelo Controle de 

Zoonoses do Município, requerendo informações a respeito do cumprimento 

da Lei Municipal nº 1531/2010, principalmente no tocante as ações que 

envolvem a redução da população canina e felina de rua no município, ou seja, 

castração, bem como se está sendo desenvolvida, e, se não está qual o motivo 

da interrupção. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que encaminhasse o requerimento apresentado. 
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Requerimento nº 68/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara, expediente endereçado ao Senhor Paulo Roberto Nepomuceno, 

Gerente da SANESUL, requerendo a presença de Vossa Senhoria, em uma 

reunião, a ser marcada o mais breve possível nesta Câmara Municipal, para 

tratar acerca da inadimplência dos funcionários da USINAVI. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse o 

requerimento apresentado. 

 

Requerimento nº 69/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara, expediente endereçado ao Senhor Neil Cristian Maxwel, 

Gerente da ENERGISA de Naviraí, requerendo a presença de Vossa 

Senhoria, em uma reunião, a ser marcada o mais breve possível nesta Câmara 

Municipal, para tratar acerca da inadimplência dos funcionários da 

USINAVI. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse o requerimento apresentado. 

 

Requerimento nº 70/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara, expediente endereçado à Senhora Anelize Andrade Coelho, 

Gerente Municipal de Saúde, requerendo informações sobre: 1) quantos 

médicos especialistas contratados existem no Município; 2) quantos fazem 

plantão e sobreaviso na Santa Casa; 3) qual o valor do salário bruto de cada 

médico do sobreaviso; 4) qual o valor líquido do salário; 5) quantos dias ou 

horas cada médico trabalha no sobreaviso; 6) qual o valor do salário mensal 

de cada médico especialista. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse o requerimento apresentado. 

 

Requerimento nº 71/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para o Senhor Adilson Nunes Jardim, 

Gerente Municipal de Administração, requerendo que seja encaminhada para 

esta Casa de Leis, a relação dos servidores ocupantes do cargo de Auxiliares 

de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal e qual sua 

função atuante, pois, de acordo com o Portal de Transparência do Executivo, 

existem 22 (vinte e dois) servidores nessa função, sendo assim, onde estão 

esses servidores e qual função de fato exercem. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse o requerimento 

apresentado. 

 



 6 

Requerimento nº 72/2015 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginato e outros Edis, expediente endereçado ao Senhor Adilson Nunes 

Jardim, Gerente Municipal de Administração, requerendo o laudo técnico das 

condições do trabalho realizado na administração do ex-prefeito Zelmo de 

Brida. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse o requerimento apresentado. 

 

Requerimento nº 73/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para o Senhor Adilson Nunes Jardim, 

Gerente Municipal de Administração, para o Senhor Flávio Roberto Vendas 

Tanus, Gerente Municipal de Obras, requerendo que seja encaminhado a esta 

Casa de Leis um Relatório detalhado contendo informações a respeito de 

todas a obras concluídas ou em andamento que são financiadas por recursos 

do Governo Federal nos últimos quatro anos, contendo ainda a etapa em que 

se encontram as obras ainda não finalizadas, bem como os valores 

correspondentes a cada uma delas. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que encaminhasse o requerimento apresentado. 

 

Requerimento nº 74/2015 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginato e outros Edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Leandro Peres de Matos, requerendo a prestação de contas ou 

relatório dos gastos referente ao dinheiro devolvido pela Câmara ao 

Executivo em dezembro de 2014. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que encaminhasse o requerimento apresentado. 

 

Indicação nº 196/2015 de autoria dos Vereadores Claudio Cezar Paulino da 

Silva e Luiz Alberto Ávila da Silva Júnior, expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências 

para ao Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente Municipal de Saúde, para 

o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, 

indicando que seja viabilizada a instalação de um gerador de energia no 

Centro de Especialização Médica - Assistência. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

 

Indicação nº 197/2015 de autoria do Vereador Donizete Nogueira Pinto, 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

Matos, indicando que seja verificado junto ao órgão competente a 
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possibilidade de transformar em mão única a rua Dália, tendo em vista que a 

alteração no trânsito proporcionará mais segurança a comunidade, pois a rua 

mencionada dá acesso as avenidas Weimar Gonçalves Torres e Jateí, que são 

avenidas de grande tráfego de veículos, e em horário de pico torna-se muito 

perigosa aos pedestres. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 199/2015 de autoria do Vereador Deoclecio Ricardo Zeni e 

outros Edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, indicando a Vossa Excelência que seja realizada a 

apresentação de um requerimento a esta Casa de Leis, referente à área de 

Saúde de Naviraí, levando em consideração as necessidades essenciais e/ou 

emergenciais no Município, tencionando criar uma parceria entre os Poderes 

Executivo e Legislativo para efetivar um trabalho conjunto nesta área, tendo 

em vista que a Câmara Municipal hoje dispõe de recursos. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Indicação nº 203/2015 de autoria do Vereador Marcio Albino, expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com 

cópia para o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de 

Obras, indicando que seja feita a implantação de duas luminárias na rua Juno 

entre o Clube Nipônico e a Telemont. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 204/2015 de autoria do Vereador Marcio Albino, expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com 

cópia para o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de 

Obras, indicando a manutenção das luminárias do prolongamento da Avenida 

Mato Grosso, do bairro João de Bairro até o antigo Trevo do Boi. Em seguida 

o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 206/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de Assis, 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

Matos, com providências para o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, 

Gerente Municipal de Obras, indicando que seja colocado um redutor de 

velocidade na Avenida Dourados, nas mediações do número 112, em frente ao 

hotel Ouro Branco, sentido de quem vem Praça/Bairro. Em seguida o Senhor 
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Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Indicação nº 207/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira, expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, 

Gerente Municipal de Obras, indicando que seja feita uma operação tapa 

buracos em toda a extensão da rua Maurício Gonçalves de Oliveira e rua 

Margarida cruzamento com a rua Vicente Marques, ambas no bairro Portal 

Residence. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 209/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de Assis, 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

Matos, indicando a possibilidade de colocar o nome do Senhor Deusdete 

Galvão Gomes, em uma nova rua do nosso Município. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Moção de Pesar nº 18/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

silva Júnior, expediente endereçado à Família da Senhora Rosalina Nazário 

Soares, apresentando nossas condolências aos familiares pelo seu 

falecimento, uma das fundadoras da primeira Igreja Batista de Naviraí, 

ocorrido no dia 02 de agosto do corrente ano, em Dourados. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a moção 

apresentada. 

 

Ordem do Dia 

 

Votação do Projeto: 

 

Projeto de Lei nº 11/2015 de autoria do Legislativo Municipal, que em súmula: 

Cria no Âmbito Municipal a “Câmara Mirim”. Foi apresentado Parecer das 

Comissões de Justiça, Legislação e Redação; da Comissão de Finanças e 

Orçamento, e dá Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, todos 

favoráveis a aprovação do referido Projeto. Em seguida foi colocado em 

discussão. Logo após colocou em primeira e única votação o referido Projeto, 

que foi aprovado por unanimidade. 
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TRIBUNA: 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LEANDRO PERES DE 

MATOS, PREFEITO MUNICIPAL.  

Saudou o senhor presidente e demais edis, os presentes nesta Casa 

de Leis, os ouvintes da rádio Cultura e primeiramente retornou ao tempo que 

era vereador e relembrou dos inúmeros debates que protagonizou com os 

demais edis da época, em especial com os edis que não compartilhavam com 

as ideias do chefe do executivo municipal, que na época edil como vossas 

senhorias, debates estes muito produtivo e salutar. Entende ainda que todos 

os políticos de nossa cidade passam por um momento de grande turbulência 

diante dos fatos recentes ocorridos em nossa cidade e somente nós homens 

públicos poderemos recuperar a credibilidade, através de atitudes e 

responsabilidades. Logo enfatizou que todos os questionamentos que lhe 

impuser serão respondidos no momento certo e a altura, de maneira correta 

como manda a Lei, ofertando aos munícipes toda a verdade, sem a distorção 

dos fatos como pode ocorrer e está ocorrendo, tudo dentro da maior 

transparência e democracia como a população de Naviraí merece, lembrou 

ainda que não é somente o nosso município que passa por uma crise, a mesma 

esta instalada nacionalmente e ainda é fato que muitos municípios não estão 

nem conseguindo quitar suas respectivas folhas em dia, sendo que o governo 

federal diante dos ajustes tem repassado valores menores aos municípios, 

instaurando assim a crise geral, lembrou ainda que quanto ao repasse da 

Câmara ao município ocorrido no passado e questionado pelo nobre vereador 

Alexandre Orion, os valores foram destinados a pagamento de despesas em 

geral, principalmente na área da saúde, área esta que consome vultosos 

valores visando à melhoria de sua qualidade, também ficou muito feliz com a 

indicação do nobre edil Deoclecio Ricardo que indica a destinação à saúde 

para o valor economizado por esta Casa de Leis, que futuramente poderá 

chegar a dois milhões seguindo a lógica econômica do primeiro semestre, 

relatou que em conversa com alguns dos edis atuantes, quer destinar parte 

do montante repassado para pagamentos de exames que se encontram 

reprimidos por falta de dinheiro em caixa, esclareceu ainda que se encontra 

a disposição para discussão e entendimento, no sentido de melhor destinar 

os valores que futuramente esta Casa de Leis irá repassar para os 

municípios, inclusive para atendimento das reinvindicações dos nobres edis 

desta Casa de Leis. Relatou ainda estar muito triste com a instauração desta 
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CEI e no seu entendimento, antes mesmo de instaurar esta CEI, os nobres 

edis deveriam ter procurado o chefe do executivo municipal para tirar as 

dúvidas e esclarecimentos, causando assim uma instabilidade governamental, 

já que no seu entendimento todo o trabalho como chefe do executivo 

municipal poderá vir a ser desfeito por um ato infeliz de alguns 

parlamentares, travando e até cessando recursos que deputados e senadores 

estavam destinando ao nosso município, entendendo ainda que em pré-análise 

a planilha apresentada foi montada e plantada, resultando assim em valores 

distorcidos diante da atual realidade, lembrou ainda que amanhã estará 

apurando melhor os acontecimentos referentes às planilhas. Relatou ainda 

que apesar de ser contra a instauração da CEI, como chefe do executivo 

municipal esta a disposição para apresentar todos os documentos e valores 

que a mesma solicitar, isto é se esta CEI prosperar, pois entende que no 

executivo municipal tudo está transcorrendo dentro da Lei e nada se tem a 

temer, entende que a denúncia da existência de marajá na prefeitura é 

muito prejudicial e que o denunciante deverá ser punido diante de uma 

acusação tão infundada. Ainda como chefe do executivo respeita este 

momento de transição que os nobres edis passaram e deixou o diálogo aberto 

a todos os edis individualmente para juntos trabalharem em prol de Naviraí e 

para aqueles que não compartilham desta ideia, deverão seguir seu próprio 

caminho. Quanto aos funcionários da prefeitura presente nesta Casa de Leis 

na sessão de hoje, explicou que um grupo de funcionários entrou com uma 

ação judicial, obrigando a prefeitura a fazer um estudo que não é a última 

palavra, sendo assim este laudo poderá ser contestado, já foi explicado aos 

funcionários que entrem com contato com seus respectivos sindicatos no 

sentido de reverter esta situação por meio de recursos e com certeza, quem 

tem o direito, o mesmo será preservado, logo os trabalhadores com direito 

ao adicional de insalubridade receberão após a comprovação e aqueles que 

não têm o direito, não receberão, tudo com a devida comprovação em laudo. 

Já aos funcionários da usina, e em viagem para São Paulo, capital, não 

conseguiu encontrar os empresários, mas em conversa com os advogados da 

empresa, os mesmos relataram que das duas usinas que possuem, a situação 

mais crítica é da usina situada no Espírito Santo onde os trabalhadores já 

atearam fogo até nos canaviais, quanto a situação da nossa usina é mais 

pacífica e no entendimento do chefe do executivo municipal a sua 

preocupação é resolver a situação o mais breve possível, nesta próxima 

sexta-feira voltará a São Paulo para uma reunião com o senhor Wendel, 

responsável pela usina de Naviraí, para ter uma posição mais concreta diante 

da situação. Já autorizou a secretaria de assistência social a atender todos 
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os necessitados que se enquadrarem dentro da Lei, dando total assistência 

dentro do que for possível. Explanou ainda que tem como objetivo até ao 

final deste ano, a implantação do plano de cargos e carreiras para melhor 

remunerar e atender os funcionários da prefeitura municipal. Relatou ainda 

quanto aos transtornos que as aguas pluviais causam ao nosso município é 

normal, já que as obras estão em andamento e com precipitações superiores 

a cem milímetros as grandes valetas surgirão, logo afirmo que a equipe 

estará sempre pronta para resolver as situações caóticas que por ventura 

surgirem, e após estas benfeitorias os oportunistas desaparecem e nada 

mais publicam em rede social, se utilizando da mesma para publicarem 

somente fatos negativos. Relatou ainda que ao final do mês de agosto 

teremos boas notícias para os moradores da Vila Alta, Jardim Paraiso, 

Parque Industrial, Tarumã e Oásis, quanto às outras regiões, a prefeitura 

através do seu chefe maior e aliado, busca incessantemente emendas 

parlamentares visando melhorias para o nosso município, sendo que o 

deputado Mandeta já destinou recursos na ordem de setecentos e dez mil 

reais para a pavimentação asfáltica das ruas da região da parte de cima da 

rua Antares e proximidades da chácara do Chocolate contando com mais o 

valor dobrado pelo governo estadual até algumas ruas da chácara do Oséias, 

se esgotando os valores a pavimentação para, mas já temos outra noticia boa, 

o ex-deputado Fábio Trad já destinou recursos na ordem de um milhão de 

reais e mais um milhão do governo do estado para dar prosseguimento as 

obras citadas, até chegar a Amélia Fukuda, já quanto aos Oásis ou estará 

dentro de novas notícias que virão ou estaremos em busca de novas emendas 

visando suas melhorias, neste momento estamos trabalhando com duas 

frentes de pavimentação, sendo uma através do PAC sob o comando da 

deputada Tereza Cristina e outra por meio de emenda de bancada, na ordem 

de vinte e cinco milhões, que ainda precisa der destravada, oriunda do 

senador Wladimir Moka, e no seu entendimento, se cada parlamentar fizer a 

sua parte, como vocês farão com a devolução que será consumada ao final do 

ano,  nós do executivo temos as condições de tornar realidade o sonho de 

muitos moradores do nosso município. O prefeito ainda relatou que têm 

objetivos a cumprir como chefe maior do executivo e ainda que ao final 

deste ano, os funcionários municipais terão uma surpresa agradabilíssima, 

assim como inúmeros morados do município estão tendo agora, lembrou anda 

que como representante do povo hoje está prefeito e quer se consolidar 

trabalhando em prol dos munícipes naviraienses e acredita que os 

parlamentares que compõem esta Casa de Leis também tem o mesmo 

objetivo, politicamente falando e por isso tem mostrado trabalho e tem 
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trabalhado com afinco e determinação, imaginem a nossa cidade sem os 

sessenta quilômetros de asfalto que foram executados, como estariam hoje? 

a nossa Saúde melhorou e pode melhorar mais ainda, tempos atrás foi 

determinado que o atendimento se realizasse em no máximo de trinta 

minutos, realidade de hoje, inclusive com comentários de munícipes que 

estão preferindo a Santa Casa ao hospital da Cassems devido a agilização do 

atendimento, lembrando ainda que a nossa Santa Casa tem atendido 

pacientes de toda região, sendo que os valores destinados a saúde são assim 

discriminados: governo federal com quinhentos e sessenta mil reais, governo 

estadual com sessenta e quatro mil reais e governo municipal com duzentos e 

setenta mil reais, observem que o valor que o estado contribui e muito pouco 

em relação aos atendimentos que fazemos de toda a região sem 

discriminação alguma e quando cobramos de outras prefeitura, todos 

desconversam e disfarçam, logo estamos em discussão com o governo 

estadual no sentido de buscar um repasse mais justo para a Saúde, tendo em 

vista que hoje estamos atendendo toda a região do Conesul. Quanto a 

Educação, em várias unidades escolares foram feitas as devidas reformas, 

prêmios de incentivo aos docentes e discentes foram criados, livros de 

pessoas ligadas a Educação foram lançados e outros estão por vir, os PSF 

estão sendo reformados e ampliados, contendo médico em todos os postos e 

quando o mesmo precisa se ausentar já temos um substituto imediatamente 

não causando nenhum prejuízo aos munícipes, ressaltou o excelente trabalho 

do nobre edil Márcio da Araguaia quando esteve frente de CAPS, lembrou 

ainda que está sempre disposto a resolver as situações que a Saúde 

apresentar, inclusive com a efetiva participação dos funcionários da Saúde 

que hoje se encontram presente nesta sessão ordinária. Lembrou anda que 

muitos edis já foram até a prefeitura ou ligaram para lá, para solicitarem 

algo, exceção do nobre edil Antônio Carlos Klein, entende que este ato é 

papel do vereador e não considera isso como um ato ilegal, lembrou ainda que 

todos serão bem atendidos dentro do que o poder executivo possa executar 

e de maneira legal. Ainda relatou que discorda do nobre edil Antônio Carlos 

Klein, mas o respeita, quando o mesmo diz que vereador não deve estar 

viajando para a Capital ou Capital Federal visando a busca de recursos para o 

município, já inúmeros recursos foram obtidos quando esteve presente in 

loco e fizeram as parcerias. Lembrou ainda que a nossa Saúde é modelo 

nacional quando se trata de municípios com até cinquenta e um mil 

habitantes, sendo que irá receber um prêmio em nível nacional ainda neste 

ano, será feita a reforma do hemonúcleo e posteriormente a edificação do 

núcleo de hemodiálise, necessitando muito da ajuda desta Casa Leis para 
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concretizá-lo e operacionalizá-lo, sendo que muitos deputados estão 

ajudando nesta empreitada. Relatou ainda que continuará incessantemente 

trabalhando em prol de Naviraí, sem se preocupar com as próximas eleições 

e deixou um aviso a alguns poucos edis que estão trabalhando em sentido 

contrário ao chefe do executivo, e no seu entendimento, deveriam deixar o 

prefeito trabalhar e se preocuparem mais com o município de Naviraí, se 

querem ser prefeito, que tragam uma excelente proposta e junto a um 

partido venham para o pleito eleitoral no próximo ano e ainda aqueles que 

estão muito preocupados com o poder deverão tomar cuidado com a justiça, 

pois só o poder pelo poder, não os conduzirá a um mandato de excelência e 

sim a ruína como temos inúmeros exemplos ao longo da história. No seu 

entendimento muitos empresários não estão mais conseguindo investir aqui, 

pois as altas cargas tributárias e trabalhistas, a crise que esta instalada no 

Brasil tem afastado os investidores, quanto ao terreno pleiteado pelo 

empresário neste município, já que este mesmo empresário já recebeu um 

terreno na capital do estado, e se apresentar um projeto viável e dentro da 

legalidade, com certeza a gerência de desenvolvimento irá providenciar a 

doação de um terreno a esta empresa, lembrando que esta empresa já foi 

beneficiada por um grande terreno em administração anterior. No seu 

entendimento Naviraí melhorou muito e com certeza é um dos melhores 

municípios nas mais diversas áreas, se tomarmos como exemplo vá até o 

hospital da Vida em Dourados e observe o funcionamento da mesma e 

compare com a nossa Santa Casa, veremos que nos estamos muito bem 

servidos, mas ainda podemos melhorar; se estamos reclamando de buracos 

nas vias públicas, vá até a capital do estado e veja a situação, logo temos que 

ter muita cautela ao falar do nosso município. E por fim prometeu trabalhar 

nestes um ano e meio que falta no sentido de melhor atender a população 

Naviraiense, dentro dos conceitos legais e no entendimento que considera 

correto, entende ainda que governa o município em um período muito ruim, 

com crises aflorando a todo o momento, mas que trabalhará ainda mais com  

afinco em busca da excelência, respeita a todos e deixou as portas do 

gabinete aberto para o diálogo, podendo ser servidores, moradores, edis e 

outras categorias que necessitem dialogar com o chefe do executivo 

municipal e ainda se colocou a disposição para discussão no sentido de 

reduzir salários de prefeito, gerentes e vereadores se assim entenderem 

como correto e moral, seguida desejou uma boa noite a todos.  
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FEZ USO DA PALAVRA O SENHOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA. 

De início desejou uma boa noite aos presentes, a equipe de controle 

de vetores, aos ouvintes da rádio Cultura e agradeceu a oportunidade de 

poder fazer o uso da tribuna e ainda ao vereador Donizete Nogueira que 

oportunizou esta fala na noite de hoje. Como responsável do controle de 

vetores, venho aqui relatar números e informações da campanha contra 

dengue desenvolvida em nosso munícipio, campanha esta que obedece um 

plano municipal que tem como guia o plano nacional seguindo as normas do 

ministério da saúde, onde o nosso município tem em torno de vinte e quatro 

mil casas que necessitam serem visitados pelos agentes, dentro do período 

de sessenta dias, períodos este chuvosos e de difícil acesso, diante da 

epidemia que se alastra em toda região circunvizinha. Os números são para o 

nosso município num total de um mil e trinta e quatro casos de notificações 

suspeitas e ainda trezentos e sete casos confirmados de dengue, sem 

nenhum caso fatal. Logo estes números são devido a um excelente trabalho 

dos agentes em conjunto com todas as gerencias e agradecer também a 

população pelo comprometimento e ao prefeito pela campanha, sendo assim 

todo o sucesso da campanha se deve ao comprometimento de todos os 

envolvidos, cada um fazendo a sua parte de maneira mais eficiente possível, 

principalmente quanto ao trabalho de conscientização que o agente executa 

junto aos moradores durante a campanha e em outras épocas. Relatou ainda 

que durante o pico mais alto do foco, o chefe do executivo municipal não 

mediu esforços no sentido de combater de frente, o que poderia se tornar 

uma grande epidemia, contratando uma equipe de apoio num total de oito 

servidores para trabalhar no período mais solicitado da campanha. Lembrou 

ainda que o trabalho de prevenção contra a dengue deve ser constante ao 

longo do ano, se os senhores observarem um fumacê costal ou de carro 

transitando pela região, com certeza foi detectado um caso de dengue nas 

adjacências, logo é preciso tomar cuidado e ficar alerta, então não podemos 

aplicar o fumacê a pedido de moradores e sim de maneira como orienta as 

cartilhas do ministério da saúde, outro dado muito importante é que em 

torno de noventa por cento dos focos da dengue são oriundas em moradias 

habitadas, os mosquitos procuram a águas paradas para depositarem seus 

ovos, após este período de chuva de vinte dias os cuidados devem ser 

redobrados quanto as aguas paradas e as altas temperatura criam um 

ambiente perfeito para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, 

lembrou ainda que são somente trinta e três agentes de controle de vetores 

para verificarem mais de vinte e quatro mil imóveis, sendo necessário a 

ajuda de todos para ajudar no combate a dengue. E por fim agradeceu a 
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cedência pelo uso da tribuna, reconhecendo a sua importância e quanto de 

moradores esta sessão atinge e finalizou desejando uma boa noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ANTÔNIO CARLOS KLEIN.  

Iniciou relatando que o período de recesso devera ser revisto e 

estudado visando a sua redução, relatou ainda assuntos referentes às 

proposições apresentadas nesta sessão, sendo que considera necessária a 

instauração da CEI no sentido de esclarecer alguns itens que foram 

vinculados em rede social e necessitam de explicações mais detalhadas, 

inclusive em relação aos candidatos aprovados em concurso realizado no ano 

de dois mil e quatorze e até o momento ainda não foram empossados, 

também quanto ao plano de desenvolvimento da cidade, no sentido de saber 

até onde esta se trabalhando em busca de geração empregos para o 

munícipio, reiterou a solicitação junto a gerência de saúde, as cópias e notas 

fiscais de remédios e medicamentos direcionados à farmácia municipal, 

também junto ao ministério público que saber o porquê de tantas ações 

contra o executivo municipal, onde o prefeito relatou que gastou em torno de 

um milhão em ações, logo precisamos saber qual a causa de tantas ações para 

que o município ceda remédios a população, ocasionando uma grande 

quantidade de liminares junto ao ministério público, mudando a rotina de 

serviços devido estas liminares. Entende ainda que estes trabalhos citados 

são inerentes à função que hoje ocupa nesta Casa de Leis, sendo de 

fiscalização e legislar todos os atos do poder executivo como manda a 

constituição, na podendo se esquecer de fiscalizar o legislativo também, 

relatou ainda que ficará atento quanto a destinação dos valores devolvidos 

por esta Casa de Leis e posteriormente a sua aplicação. E finalizou 

desejando uma boa noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR JOSIAS DE CARVALHO. 

 Saudou todos os presentes, os ouvintes da rádio Cultura e no seu 

entendimento, o chefe do executivo municipal, ao fazer o uso da palavra fez 

um enorme desabafo, expondo assim todo o seu ponto de vista, tendo notado 

ainda que muito dos cidadãos que acompanhavam o chefe do executivo 

haviam deixado esta Casa. Em seguida relatou estar acompanhando de perto 

a situação dos funcionários quanto a questão da insalubridade, questão esta 

que tem criado inúmeros descontentamentos na maioria dos funcionários 

públicos municipais afetados. No seu entendimento o decreto que 

determinou a cessão e continuidade de que tem o direito de continuar a 

receber os adicionais relativos à insalubridade são falhos, incompletos e 
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apresentando critérios dúbios, ficou sabendo que foi contratada uma 

empresa no sentido de avaliar os ambientes que apresentam insalubridade, 

antes já considerados insalubres, avaliação esta que não foi acompanhada 

pelos representantes dos respectivos sindicatos e nem mesmo os servidores 

interessados ficaram sabendo que haveria a avaliação no ambiente de 

trabalho, há relatos de diversos servidores da saúde que já recebiam o 

adicional de insalubridade há mais de dez, quinze e dezessete anos e tiveram 

o adicional cessado, e neste grupo, servidores que estão bem próximos de se 

aposentar e poderão ser prejudicados no calculo do salário como aposentado. 

Agentes comunitários de saúde e agentes de controle de endemias que 

trabalham diariamente em ambientes contaminados com a higiene 

comprometida sujeitam a todos os tipos de intempéries com risco de 

contraírem doenças ou serem contaminados por vírus é eminente. Em seguida 

fez um breve resumo em relação à insalubridade, onde citou a Lei Orgânica 

do nosso munícipio em seu Art. 160 e outros diversos artigos da CLT todos 

eles relacionados aos percentuais e a quem possa ter o direito ao percentual 

de insalubridade conforme constam em Lei, lembrando sempre que a perícia 

técnica e quem determinará o grau da insalubridade, garantindo que os 

direitos dos trabalhadores sejam realmente respeitados em prol da 

dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. Em seguida 

questionou o chefe do executivo municipal quanto a execução e critérios 

adotados nas perícias e posteriormente a emissão dos relatórios relativos às 

questões de insalubridade, e aonde se encontram os mesmos, se já foram 

publicados, lembrando que os mesmo devam seguir os princípios da legalidade 

e  publicidade. Entende ainda que como Nobre Edil desta Casa de Leis tem a 

obrigação de acompanhar todos os atos que envolvem o executivo municipal e 

ainda que os servidores que se sentirem lesados quanto à insalubridade que 

procurem seus respectivos sindicatos para verificarem se seus direitos 

estão sendo atendidos. Entende ainda que é papel do vereador cobrar e 

fiscalizar o perfeito, já que é cobrado pelos munícipes de diversos e tem a 

obrigação de dar um retorno aa população, lembrou anda que o seu gabinete 

se encontra aberto a todos os munícipes sempre buscando o melhor par o 

nosso município. E por fim desejou uma boa noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ALEXANDRE ORION 

REGINATO.  

Inicialmente desejou uma boa noite a todos, os ouvintes da rádio e 

comentou uma fala do chefe do executivo municipal que posteriormente irá 

conversar politicamente e individualmente com todos os vereadores em 
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relação ao plano político, se este plano trouxer benefícios à população 

navirainse, com certeza este Nobre Vereador estará dentro deste plano. 

Entende ainda que hoje está vereador e que suas ações deverão ser a tônica 

no seu papel de legislador desta Casa de Leis, ações estas sempre buscando 

incessantemente o melhor para os munícipes. Relatou ainda que por estar 

muito preocupado com a situação das empresas que estão deixando Naviraí, 

agiu rapidamente indo até a gerência de desenvolvimento, no sentido de 

evitar que mais uma empresa deixasse Naviraí, resultando em mais 

desemprego, num total de setenta para ser mais exato. Disse ainda estar 

muito preocupado com a destinação do repasse que a Câmara fará ao 

executivo municipal, ficará muito atento para que este repasse seja aplicado 

aqui em nosso município, ainda disse não enxergar pontos positivos na 

condução das administrações das gerencias de desenvolvimento, saúde e 

educação, e até a questão da insalubridade vista nesta sessão, sendo assim 

será oposição ate que a situação dos munícipes atinja níveis satisfatórios 

visando o bem comum. E finalizou desejando uma boa noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LUIZ ALBERTO ÁVILA 

SILVA JÚNIOR.  

Inicialmente desejou uma boa noite a todos, agradeceu aos ouvintes 

que até este momento se encontram na escuta. Parabenizou a GEBIO pelos 

dez anos de relevantes ações dentro do nosso município, na pessoa do senhor 

Jefferson e ainda pela reativação da ASSECOMAR, agora adequado com a 

legislação vigente e ainda gerando empregos e renda. Em seguida agradeceu 

o executivo municipal pelo atendimento da indicação nº61/2015 que indicava 

a criação da coordenadoria das políticas públicas para a juventude, ainda 

assuntos relativos ao pedido de informação referente às obras públicas em 

andamento em nosso munícipio, que esta na ordem de trinta a quarenta 

obras. Relatou ainda que junto ao vereador Fi da Paiol foi convidado pelos 

funcionários da usina para acompanharem o desenrolar da situação, que hoje 

se encontra caótica, no seu entendimento executou o papel de vereador 

auxiliando os funcionários nas mais diversas áreas visando o bem estar 

comum, entre eles campanha visando a arrecadação de alimentos, suspensão 

do corte de água, entre outros. Parabenizou o Presidente desta Casa de Leis 

pelo brilhantismo e lucidez na condução como desta honrável Casa de Leis, 

condução esta com apoio da maioria e sempre dentro da legalidade, 

traduzindo em valores em uma economia que gira em torno de um milhão de 

reais nos últimos sete meses e ainda não trazendo nenhum prejuízo aos 

trabalhos dos Nobres Edis, contando com a ajuda de todos os Nobres Edis. 
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Lembrou ainda que durante o recesso os trabalhos não foram interrompidos, 

somente não realizando as sessões ordinárias e sendo realizadas duas 

sessões extraordinárias. Já quanto às questões de insalubridade alguns 

questionamentos serão feitos junto ao chefe do executivo, sendo que as 

cópias dos laudos se encontram de posse dos Edis. E por fim desejou uma 

boa noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DONIZETE NOGUEIRA 

PINTO.  

Inicialmente desejou uma boa noite a todos e aos ouvintes, relatou 

que em conversa com inúmeros empresários locais, os mesmos tem a intenção 

de expandir o número de empregados, mas em contrapartida necessitam das 

mesmas regalias que as empresas de fora do munícipio gozavam quando aqui 

chegaram, como faz parte do conselho de desenvolvimento desta Casa de 

Leis irá repassar esta situação a gerência responsável com objetivo buscar o 

melhor para os munícipes. Finalizou agradecendo a paciência de todos e 

desejou uma boa noite.  

 

 

 

 

 

Nada mais a tratar na presente sessão, o Senhor Presidente deu por 

encerrada, e para constar em ata, eu, Márcio André Scarlassara, primeiro 

secretário, lavrou a presente ata que vai por mim e o Presidente assinado. 

 

 

SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO 

DE MATO GROSSO DO SUL ao terceiro dia do mês de agosto do ano de 

dois mil e quinze.  


