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ATA DA 35a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24/10/2016 

 

 

 Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e 

dezesseis, às dezenove horas e trinta minutos, 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 Dejalma Marques de 

Oliveira; Secretariado pelos Edis: Donizete Nogueira Pinto e Manoel 

Messias de Assis; estando ainda presentes os vereadores: Alexandre 

Orion Reginato, Antônio Carlos Klein, Claudio Cezar Paulino da Silva, 

Deoclécio Ricardo Zeni, Josias de Carvalho, Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, Luiz Carlos Garcia, Márcio Albino e Márcio André Scarlassara; 

com a ausência do Vereador Benedito Missias de Oliveira. Em seguida o 

Senhor Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária e invocando a 

proteção de Deus, convidou a todos os presentes para a leitura de um 

texto bíblico; em seguida o primeiro secretário fez a leitura do 

expediente - ata da Sessão Ordinária realizada no dia dezenove de 

outubro do ano de dois mil e dezesseis se encontra à disposição dos 

nobres pares na secretaria da Casa.  

 

 

Apresentação de Projetos 

 

Projeto de Lei nº 32/2016 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Altera a redação do Artigo 1º e seu § 4º, da Lei nº 1034/2001, 

de 10 de dezembro de 2001, que Autoriza a doação de área de terras 

para Lenir Militão, revoga Lei que menciona e dá outras providências. O 

Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, 
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entendendo que sim, encaminhou às comissões para analisar e dar os 

devidos pareceres. 

 

Projeto de Lei nº 33/2016 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Altera a redação do art. 1º da Lei nº 1.583, de 31 de agosto de 

2011, que “Autoriza a doação de área de terras para a Empresa N. J. 

Montagem Industrial Ltda-ME.” 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 34/2016 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Altera a redação do art. 1º da Lei nº 1.797/2013 que 

“Autoriza a doação de área de terras, medindo 3.480,00m², 

remanescente do Matadouro Municipal, para a empresa 

DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS ALEXANDRE LTDA-

EPP”, revoga Lei que menciona 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. 

 

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

Requerimento nº 130/2016 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Senhor Josemar Tomazelli, 

Gerente Municipal de Saúde, requerendo seu comparecimento a esta 

Casa de Leis, em reunião a ser realizada no dia 3 de novembro do 

corrente ano, para apresentar o quadro atual da saúde em Naviraí, 

assim como os problemas que foram resolvidos, os problemas que ainda 

estão pendentes e de que forma o Legislativo pode auxiliar a Gerência 
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na resolução dos mesmos. Que colocado em discussão, usou a palavra o 

Vereador autor e disse que está solicitando a presença do gerente de 

saúde por ser recém-empossado e para conversarmos a respeito da 

atual situação e realidade do que está acontecendo na saúde. Que 

colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação nº 186/2016 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e 

outros Edis; expediente endereçado a Excelentíssima Deputada 

Estadual Maria Antonieta Amorim, indicando que seja feita a aquisição 

dos aparelhos de Ecocardiograma, com doppler bidimensional, com 

mapeamento de fluxos a cores e teste ergométrico para o CEM (Centro 

de Especialidade Médicas). Usou a palavra o vereador autor Josias 

falando que está enviando para a deputada estadual para que olhe com 

carinho para Naviraí, porque esta câmara economizou um milhão de 

reais e devolvemos aos cofres públicos do município para quitar as 

dívidas da administração com os profissionais da área da saúde, mas 

com o tempo percebemos que já está acumulado novamente o número de 

pessoas para fazer esses exames mencionados na indicação; o vereador 

José Carlos Garcia fez um aparte e falou que esta indicação é muito 

proveitosa, porque como integrante da saúde há vinte e cinco anos, 

acredita que deveria já ter um centro de diagnósticos em Naviraí para 

que os pacientes sejam melhores atendidos; o vereador autor 

complementou sua fala, dizendo que não entende como tem tanto 

dinheiro na saúde e passa gestão, entra gestão e não se aplica em 

equipamentos para atender a população, e quando a caravana da saúde 

vem é um acúmulo de doentes e pessoas necessitando em várias áreas 

da saúde e especialidades médicas, e a caravana da saúde é um paliativo 

e resolve momentaneamente; e com os impostos que a população paga 

deveria ter um hospital regional; o vereador Claudio Cézar fez um 

aparte para comunicar que essa semana esteve no hospital municipal e 
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viu que devido o calor e o sol quente, os pacientes tem que mudar as 

camas de lugar, por não ter nenhuma cortina nos quartos, e ele pergunta 

para onde vai todo o dinheiro da saúde? Diz que está ansioso esperando 

a presença do gerente da saúde para discutir sobre tudo. O Vereador 

Klein fez um aparte falando que foi bom ter levantado o assunto da 

saúde, porque ele já ficou sabendo que já chegou os ares condicionados 

para o hospital municipal, e que não foram instalados porque necessita 

de cinco mil reais para que seja feito o pagamento da mão de obra e 

esse dinheiro não foi liberado, esta informação é extraoficial, mas irá 

se inteirar para saber a verdade, em todo caso é um descaso com a 

saúde, porque como pode um governo que aplica tanto dinheiro na saúde 

e não pode liberar cinco mil reais para a instalação dos ares, por isso 

que sempre fala que quanto pior a saúde para a população, melhor para 

os políticos, enquanto não mudar o pensamento desses políticos da nossa 

cidade, do Estado, do nosso Brasil, a saúde irá continuar nessa 

calamidade em que se encontra, é preciso que tenhamos um pensamento 

diferenciado, voltado para as pessoas que necessitam, e isso cabe a nós 

vereadores, mostrar esse diferencial e cobrarmos uma verdadeira 

política feita em favor da população de Naviraí, começando com o 

hospital municipal, porque a saúde é um caos no Brasil inteiro. O 

Vereador Donizete fez um aparte e disse que se pergunta de quem é a 

culpa por não ter uma saúde boa no município, seria pela falta de 

administração, por falta do poder aquisitivo, pela falta de mão de obra 

qualificada, são vários fatores a quem culpar, mas na verdade, se fizer 

com responsabilidade teremos uma saúde equipada e digna, então vamos 

esperar esses dois meses finalizar, para que se comece uma nova 

administração e torcer para que tudo melhore. O Vereador Márcio 

Scarlassara fez um aparte, falando que devemos preservar o hospital 

municipal que é um patrimônio de Naviraí, mas que já deveria ter um 

hospital regional, onde teríamos uma UTI, com neurologista, com 
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vascular, com mais cardiologistas e mais cirurgias, com isso Naviraí e 

região ganharia muito com o hospital regional, porque hoje absorvemos 

toda a saúde da região, é necessário que todos os vereadores e seus 

deputados se empenhem, para iniciarmos os procedimentos para 

conseguir o hospital regional; o Vereador Marcio Albino fez um aparte, 

falando que muitos utilizam da saúde como uma massa de manobra 

política, na verdade não estão preocupados com vidas, estão 

preocupados com a carreira política, como ele mesmo já se deparou com 

um vereador eleito falando vantagem, dizendo que ele já estava 

encaminhando pessoas para Campo Grande e que o gerente de saúde não 

estava conseguido, isso é tráfico de influência, é errado, porque se tem 

gerente de saúde, é a função dele conseguir as vagas, mas sabemos que 

essas vagas ficam nas mãos de políticos para amarrar o cidadão, isso 

não é se preocupar com vida do ser humano e sim com sua carreira 

política, a saúde tem que ser de forma coletiva não individual, temos 

que trabalhar para que todos possam ser atendidos e esperamos que 

todo esse sistema seja mudado; o vereador Josias continuou falando 

que o sistema quer pessoas doentes, porque não estão com capacidade 

mental para pensar, mas espera mudar tudo isso, e espera que na 

próxima gestão tenham esses aparelhos, porque se faz necessário. O 

Vereador Dejalma comentou que diversas vezes esses aparelhos foram 

solicitados, nesta gestão e anteriores e duvida muito que aconteça, 

porque isso é uma fábrica de dinheiro; falou também da economia desta 

casa e que o dinheiro foi devolvido para a prefeitura, para a saúde para 

atender todos os casos engavetados há quase um ano, e esperamos que 

os próximos gestores façam o mesmo que foi feito este ano para 

atender principalmente a todos que estão na fila de espera. Em seguida 

o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada.  
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Indicação nº 187/2016 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado à Senhora Valdenice de Oliveira, 

Gerente Municipal de Desenvolvimento Econômico, indicando que se 

verifique a possibilidade desta Gerência convocar a Diretoria da Usina 

Naviraí S.A.- USINAV para a realização de uma reunião no mês de 

novembro, juntamente com os parlamentares desta Casa de Leis, na 

Câmara Municipal de Naviraí, para que seja apresentada a atual situação 

da empresa, e de que forma o Executivo e o Legislativo podem estar 

auxiliando a mesma, nessa nova fase de retomada das atividades. Com a 

palavra o vereador autor, disse que todos tem conhecimento que a usina 

está retomando as atividades em Naviraí, e gostaria que a prefeitura  

tivesse uma conversa com os diretores e se colocasse a disposição da 

usina juntamente com os vereadores, para dar todo o apoio necessário; 

o vereador Dejalma fez um aparte falando que agora que vai reiniciar os 

trabalhos da usina, se Deus quiser irá acabar com essa crise em Naviraí, 

e voltou a falar sobre os problemas de saúde em Naviraí, que foi 

justamente sobre a falta de emprego em nossa cidade que se deu tanto 

problema, porque quando se tem um emprego, não precisa ficar 

dependendo de farmacinha da prefeitura e de atendimento médico no 

hospital municipal, a pessoa consegue pagar uma consulta e comprar seu 

remédio, então através da volta da usina, e com esperança que outras 

empresas retornem a ativa, acredita que tudo pode melhorar; o 

vereador Marcio Scarlassara disse que seu raciocínio é lógico, por isso 

se fala tanto em trazer mais empresas para Naviraí, mas voltando sobre 

a usina que é um patrimônio de Naviraí, os treze vereadores e os 

prefeitos atual e o que irá entrar, tem que se aliar e nos colocarmos 

inteiramente a disposição desses empresários para ouvi-los e ajudar no 

que for necessário. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  
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Indicação nº 188/2016 de autoria do Vereador Marcio Albino e 

Dejalma Marques de Oliveira; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Deputado Oswaldo Mochi Junior, com cópia para a 

Excelentíssima Maria Cecilia Amendola da Motta, Secretária de Estado 

de Educação, indicando a construção de uma quadra coberta 

poliesportiva para a Escola Estadual Vinícius de Moraes. Com a palavra o 

vereador Marcio Albino, que disse que já havia falado com o referido 

deputado, no qual ele pediu que fosse oficializado porque nessa escola 

uma quadra não é suficiente para atender a todos os alunos, e com essa 

temperatura altíssima que temos devido o calor, para fazer a educação 

física fica muito difícil. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Moção de Congratulação nº 15/2016 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara e outros Edis: expediente endereçado ao senhor 

Carlos Pereira da Silva, Presidente da Seleta Sociedade Caritativa e 

Humanitária Quadro de Naviraí,MS, apresentando nossos cumprimentos 

pela disposição e prontidão com que essa instituição atendeu a Rede 

Feminina de Combate ao Câncer, na realização de seu almoço 

beneficente, fornecendo além do local, o auxílio de seus colaboradores. 

Destacamos também o empenho da referida associação em auxiliar 

todos os eventos beneficentes, promovidos por entidades filantrópicas, 

que solicitam sua ajuda. Que colocado em discussão, usou a palavra o 

Vereador Marcio Scarlassara, que falou que a Seleta é uma entidade 

sem fins lucrativos e que tem auxiliado a todas as entidades em Naviraí, 

como APAE, Lar do Menor, Hospital do Câncer e Rede Feminina de 

Combate ao Câncer, e no último domingo foi feito um almoço 

beneficente onde todos os seletianos trabalharam voluntariamente, 

cedendo o espaço e a mão-de-obra para a rede feminina de combate ao 

câncer, que atende mais de duzentas pessoas com câncer em Naviraí, 



 

 

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

 

SECRETARIA 

 

onde a renda foi aproximadamente de quinze mil reais, e que será 

totalmente usada para pessoas de Naviraí com câncer, seja com 

remédios, com comidas, com auxílio à Barretos, à Cascavel, então é 

louvável que esta Câmara preste esta homenagem com a assinatura dos 

treze vereadores, reconhecendo o valor da SELETA em Naviraí com 

esse grande trabalho. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

votação a referida moção, que foi aprovada.  

 

Moção de Congratulação nº 16/2016 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara e outros Edis; expediente endereçado à senhora 

Marlene Neme Pereira, Presidente da Rede Feminina de Combate ao 

Câncer de Naviraí - MS, apresentando nossos cumprimentos pelo almoço 

realizado no domingo, dia 23 de outubro do corrente ano, cujo objetivo 

foi angariar recursos, no intuito de ajudar nas despesas mensais da 

entidade, uma vez que a referida organização é responsável por um 

magnífico trabalho realizado em Naviraí, que abrange visitas a 

pacientes com câncer, doação de cestas básicas e remédios, auxílio no 

custeio de exames médicos, assim como a doação de passagens para 

Dourados, Campo Grande e Barretos, àqueles pacientes que têm que se 

submeter a tratamentos oncológicos nos referidos locais e não têm 

como custear seu deslocamento. Que colocada em discussão, usou a 

palavra o vereador Marcio Scarlassara, que quer levar ao conhecimento 

da população de Naviraí a importância da Rede Feminina de Combate ao 

Câncer, falando que foi arrecadado quase quinze mil reais com o almoço, 

que será destinado para uso de pessoas com câncer em Naviraí, para 

crianças, jovens, adolescentes que tem essa doença, então essa 

arrecadação foi cem por cento para eles, e é muito louvável o trabalho 

dessas mulheres que são sócias e que trabalham voluntariamente na 

rede feminina de combate ao câncer em Naviraí. Em seguida o Senhor 

Presidente colocou em votação a referida moção, que foi aprovada. 
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Moção de Pesar nº 23/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior; expediente endereçado à Família Rufino Marques, 

apresentando as nossas mais sinceras condolências, pedindo a Deus que 

conforte o coração dos familiares e que transforme o luto em uma luta 

pela vida e que deixe sempre na memória os bons momentos vividos e 

compartilhados com o Luis Henrique Rufino Marques. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

moção apresentada. 

 

Pela ordem o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, saudou a todos 

que estão presentes e propôs uma Moção de Congratulação direcionada 

às instituições – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e ao 

Instituto Federal, mais especificamente à Professora Maria das Graças 

Reis, Coordenadora do PET – Programa de Educação Tutorial e ao 

Professor Matheus Bornelli, que é diretor do Campus Instituto Federal, 

pela realização da primeira feira de profissões que aconteceu na última 

quinta-feira no Instituto Federal, que foi um sucesso com a visita de 

diversas escolas; iniciativas como essa, só enaltece e engrandece nosso 

município; estendeu também às acadêmicas que fazem parte do grupo 

PET que se envolveu e prestou seu serviço para que acontecesse esse 

evento em nosso município. Que colocada em discussão, foi aprovada. 

 

 

TRIBUNA 

 

Com a palavra o Vereador Antonio Carlos Klein, que cumprimentou a 

todos, em especial aos estudantes da Escola Juracy Alves Cardoso que 

estão prestigiando essa sessão, e comentou sobre as indicações 

apresentadas e discutidas, mas que estão aguardando para os próximos 
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dias a vinda do orçamento do município para o ano de 2017, para ser 

estudado e apresentado algumas emendas, e que até a última sessão 

seja aprovado, disse que é um documento que talvez seja o mais 

importante do município, que é orçamento com o qual o prefeito vai 

trabalhar o ano que vem na nossa cidade, com a colocação das verbas 

para o que vai ser feito, e cabendo a câmara municipal fazer o estudo 

peça por peça do orçamento para ser aprovado, porque o prefeito não 

pode trabalhar se não tiver o orçamento; é onde vemos a importância do 

legislativo municipal, nada se faz no município se não passar nessa casa 

de leis. Então estamos aqui representando o poder legislativo, e 

sabemos que nossos poderes no Brasil, a República Federativa da União, 

são constituídos por três poderes, que é Legislativo, Executivo e 

Judiciário. Poder Legislativo no âmbito municipal é representado pelos 

vereadores, Poder Estadual pelos Deputados Estaduais e Poder Federal 

pelos Deputados Federais, então todas as leis que vão reger o município, 

o estado, o país, passam pelo legislativo, dada a importância do 

legislativo dentre esses três poderes, porque o legislativo faz as leis, 

aprova as que veem do executivo, para que o executivo as execute, 

então a importância do legislativo é muito grande. Por isso saudou os 

estudantes de sociologia que estão presentes aqui, para ver como os 

trabalhos da câmara municipal funcionam, e como é de extrema 

importância esse poder legislativo, porque se não fizermos leis 

apropriadas que busquem a melhoria da qualidade de vida das pessoas, 

da cidade, tudo vira um caos, porque se o prefeito não tiver boas leis 

para que possa executar ele não irá conseguir uma boa administração, e 

precisamos colocar para a população de um modo geral e principalmente 

colocando através dos estudantes, que são as pessoas que depois irão 

compor as câmaras municipais, estaduais e federais e que são 

formadores de opinião, porque estudam, estão vendo e tendo 

conhecimento do que acontece, e podem orientar as pessoas em casa, os 
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amigos, as pessoas na rua; e solicita à população para acompanhar o 

trabalho do legislativo, para saber como os vereadores estão usando o 

poder que foi dado para estar aqui legislando, e que foi dado através do 

voto. Então deixa a sua saudação para direção do colégio, aos 

professores que tiveram a iniciativa de trazer os estudantes aqui e que 

essa vinda para a câmara hoje, não seja só hoje e que venham outras 

vezes e que outras escolas mandem seus alunos, e que a população venha 

para esta casa para acompanhar os trabalhos legislativos dada a 

importância do poder legislativo no âmbito do nosso município, do nosso 

estado, do nosso Brasil; agradeceu a todos. 

 

Com a palavra o Vereador Deoclécio Ricardo Zeni, que cumprimentou 

a todos e parabenizou aos colegas que venceram a eleição e aos que 

perderam, porque todos fizeram um trabalho em conjunto, onde 

trabalhamos muito quando entramos em 2014 para desenrolar os 

processos, mas o que tem a falar hoje foi o que foi feito nesta câmara, 

porque muitas vezes a população não acompanha, e disse que quando 

entraram nesta câmara, tinha cento e cinquenta e nove mil reais de 

débito e no fim de 2014 foi devolvido para a prefeitura cento e 

quarenta e três mil, no ano de 2015 foi devolvido novecentos e quinze 

mil, esse ano de 2016 não foi devolvido mais porque a justiça 

determinou que o tempo em que os vereadores foram afastados até o 

tempo em que foram julgados, teria que ser pago o salário deles, e 

foram quase quatrocentos mil reais, então foi feito muita coisas por 

todos, e espera que os vereadores que não se elegeram não fiquem 

tristes, porque todos colaboraram e que da sua parte fez o que pode 

ser feito, e gostaria que os vereadores que se elegeram, façam um bom 

trabalho, devolvendo dinheiro para ajudar a saúde do município. 

 

 



 

 

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

 

SECRETARIA 

 

Com a palavra o Vereador Manoel Messias de Assis, que 

cumprimentou a todos e disse estar feliz em falar na tribuna, porque no 

decorrer de vinte e quatro meses, poucas vezes ele viu esse auditório 

com o número razoável de cidadãos naviraienses, e é um privilégio 

quando jovens, adultos, senhoras, alunos de uma escola, veem a esta 

casa para ouvir os debates, acompanhar os assuntos de que trata essa 

casa de leis; aproveitou para falar sobre o clima eleitoral que viveu 

recentemente, então irá falar sobre mais um capítulo da saga qual o 

valor do voto, porque nesta casa já tivemos bons e péssimos exemplos, 

porque os políticos são duramente cobrados, e ele passou esses meses, 

defendendo esta casa e os vereadores, porque cansou de ver em redes 

sociais pessoas denegrindo a imagem dos parlamentares, mas sem 

sequer nunca nem ter pisado os pés nesta casa, onde fez vídeos 

nebulosos, denegrindo a imagem de pais de família e verdadeiros 

representantes do povo; como ele mesmo disse aqui no calor da emoção 

que nunca mais faria política, mas na verdade, todos devem fazer 

política sim, mesmo sabendo que quando sair de casa em casa pedindo 

voto, irá ouvir das pessoas: “o que é que eu ganho com isso?” Comentou 

da sua decepção durante os quarenta e cinco dias em sua caminhada, 

quando na maioria das vezes ouvia: “quanto eu ganho com isso?” – gente 

o voto tem valor, mas não o valor de cinquenta reais, de uma cesta 

básica, de troca de favores seja ele qual for, porque se tiver, depois 

não adianta cobrar sobre a questão da saúde que está péssima, a 

questão da habitação que não está de acordo, a questão da educação 

que não está a desejar. Então, pede aos estudantes de sociologia que 

botem a mão na consciência, porque o que corrompe é o pior de todos, e 

estará jogando no lixo o destino de sua família, das crianças, da saúde, 

então espera que essa visita não seja a primeira e nem a última aqui, e 

que todos participem da vida ativa do legislativo. E que sejam como os 

estudantes do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, que deu um 
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belo exemplo quando estiveram aqui, chegando antes de iniciar a sessão, 

procurando conhecer como funciona a casa e depois sentaram bem na 

frente para acompanhar a sessão. Mas que nunca sejam como os 

formandos da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que vieram 

a esta casa no mesmo dia dos outros, mas chegando somente quando já 

estava acabando a sessão, e que só vieram para corromper vereadores, 

porque pedir dinheiro para vereador é fazer compromisso com o voto. 

Então pede a todos que coloquem a mão na consciência e nunca vendam 

seu voto. Para finalizar disse que sai entristecido daqui não pela 

derrota, mas triste por ter ouvido tanto: o que é que eu ganho pra votar 

em você? 

 

Com a palavra o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, que 

cumprimentou a todos, em especial os estudantes da Escola Juracy, 

professoras, coordenadores, o seu amigo Jonas, e disse que a 

participação de todos engrandece a sessão, enaltecendo os trabalhos e 

deixando claro o tamanho da responsabilidade que todos têm aqui, e 

iniciou dizendo sobre os cortes que têm sido realizados pela 

administração municipal, e que está encampando algumas bandeiras, 

principalmente relacionado à saúde e a educação do município, e relatou 

àqueles que têm interesse direto sobre a questão dos estudantes 

universitários, que fazem faculdade em outros municípios, 

principalmente em Dourados e que recebem o auxílio da prefeitura, ele 

continua nessa briga, reivindicando a permanência do convênio para que 

esses estudantes não tenham prejuízo nos últimos dois meses do ano 

letivo, então quer informar a todos que a luta continua, não ouve o corte 

que é temido pelos estudantes, então estará lutando para que seja 

revista a medida. Falou também sobre a questão do ar condicionado que 

conseguiu para as escolas municipais e creches, e que também está 

tentando conseguir para as escolas estaduais, mas que recebeu uma 
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notícia informal e espera que não seja verdade, de que o governo do 

estado proibiu a colocação de emendas pelos deputados para a 

colocação de ar condicionado nas escolas estaduais, para que não haja o 

aumento da conta de energia, falou que é uma informação extraoficial, 

obviamente que está buscando maiores informações e assim que tiver 

algo mais palpável estará falando, mais já adianta que se de fato for 

verdade, isso é um absurdo e precisa ser coibido e denunciado, porque 

não podemos admitir brincar com o bem estar das pessoas, 

principalmente dos estudantes e dos profissionais da educação, que se 

dedicam a conclusão de entregar para a sociedade uma educação pública 

de qualidade. Falou também da resolução de nº 37 de seis de abril de 

2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, que 

aprova uma cartilha de orientação aos gestores de final de mandato, 

onde o anexo II fala da transição de mandato, item I, criação de 

comissão de transmissão de governo, prefeituras e câmaras municipais, 

depois de ser declarado eleito pela justiça eleitoral, o novo prefeito, o 

gestor atual deverá instituir a comissão de transmissão de governo 

composta pelo secretário de finanças, secretário de administração, o 

responsável pelo sistema de controle interno ou pelo setor contábil e 

três pessoas indicadas pelo prefeito eleito; então isso já deveria ter 

acontecido, porque estamos falando da melhoria de qualidade da saúde, 

da educação, da resolução das tantas demandas que o nosso município 

tem para o próximo ano, mas se isso não acontecer imediatamente, do 

prefeito instituir uma comissão, se não for oficializado, como é que o 

prefeito eleito vai ter acesso às informações e poder de fato, se 

programar para conseguir minimamente fazer as melhorias que estamos 

pedindo, então tudo passa por um tramite, nada pode acontecer sem 

planejamento, nós precisamos chegar a um nível, que a gestão se 

preocupe de fato com as pessoas, e para se preocupar com as pessoas, 

precisam cumprir as etapas desse processo e é essa etapa que estamos 
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cobrando desde a semana passada e queremos que aconteça. 

Continuaremos cobrando até que aconteça a nomeação de uma equipe de 

transição de governo, tal qual a resolução indica no tribunal de contas 

do estado, que é quem vai julgar as contas do município, então é 

importante prosseguir para que de fato tenhamos um ano de 2017 com 

planejamento e de forma que as melhorias de fato aconteçam. 

Agradeceu e desejou boa noite a todos. 

 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão, e 

para constar em ata, eu Manoel Messias de Assis, secretário, lavrei 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, aos vinte e quatro dias do mês 

de outubro do ano de dois mil e dezesseis.  

 

 

MANOEL MESSIAS DE ASSIS 

Secretário 

 

DEJALMA MARQUES DE OLIVEIRA 

Presidente 


