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ATA DA 10a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11/04/2017. 

 

 

 Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, 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 Jaimir José da Silva; Secretariado pelos Edis: Marcio Andre 

Scarlassara e Simon Rogério Freitas Alves da Silva; estando ainda 

presentes os vereadores: Josias de Carvalho, Antônio Carlos Klein, 

Claudio Cezar Paulino da Silva, Ederson Dutra, Eurides Rodrigues, 

Fabiano Domingos dos Santos, Lourdes Elerbrock, Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior, Maria Cristina Tezolini Gradella e Rosângela Farias Sofa. 

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 Senhor Presidente solicitou ao primeiro 

secretário para fazer a leitura do expediente – ata da Sessão Ordinária 

realizada no dia quatro de abril do ano de dois mil e dezessete, se 

encontra à disposição dos nobres pares na secretaria da Casa. Foi lido 

Ofício nº 107/17/GAD de 10 de abril de 2017 do Senhor José Izauri 

de Macedo, Prefeito Municipal encaminhando para referendo do Poder 

Legislativo, Termo de Colaboração nº 27/2017 em caráter de urgência. 

 

Termo de Colaboração n° 27/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e o Hospital Psiquiátrico Adolfo Bezerra de Menezes; no valor 

de R$29.709,00 com cinco parcelas de R$5.941,00 mensal; O Senhor 

Presidente colocou em discussão e votação, foi aprovado. 
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Em seguida o Senhor Presidente determinou ao primeiro secretário a 

leitura do expediente. 

 

APRESENTAÇÃO DE PROJETOS 

 

 

Projeto de Lei nº 09/2017 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Autoriza o Poder Executivo a doar pneus a Rede Feminina de 

Combate ao Câncer de Naviraí, 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 Resolução nº 02/2017 de autoria dos Vereadores Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior, Ederson Dutra, Fabiano Domingos dos 

Santos, Maria Cristina Tezolini Gradella e Simon Rogério Freitas Alves 

da Silva; que em súmula: Altera o Art. 221 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Naviraí 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. 

 

  

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

Requerimento n° 42/2017 de autoria dos Vereadores Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior, Simon Rogério Freitas Alves da Silva, Ederson Dutra, 

Eurides Rodrigues, Fabiano Domingos dos Santos, Antonio Carlos Klein, 
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Jaimir Jose da Silva, Josias de Carvalho, Lourdes Elerbrock, Márcio 

André Scarlassara, Maria Cristina Tezolini Gradella, Claudio Cezar 

Paulino da Silva e Rosangela Farias Sofa; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Jaimir José da Silva, Presidente da Câmara 

Municipal de Naviraí, requerendo a abertura de uma Comissão Especial 

de Inquérito, nos termos do artigo 46 do Regimento Interno desta casa 

de Leis, visando apurar o empréstimo de Aparelhos de ar condicionado 

pertencentes à Gerência de Saúde para as Gerências de 

Desenvolvimento Econômico e para a Gerência de Serviços Públicos. Os 

aparelhos em questão foram adquiridos através de Emendas 

Parlamentares de Deputados Estaduais no ano de 2016, 

especificamente para serem instalados nos Postos de Saúde do nosso 

Município a fim de proporcionar melhores condições de atendimento da 

população, bem como melhores condições de trabalho dos servidores da 

saúde. Em recente visita da Comissão de Saúde desta Casa de Leis, foi 

constatada a grande necessidade deste benefício, em virtude de haver 

várias salas que são utilizadas para o atendimento da população ainda 

sem a instalação de ar condicionado. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador Junior do PT, falou que conforme 

foi anunciado um mês atrás sobre a questão dos aparelhos do ar 

condicionado, estavam aguardando as cópias dos convênios que foram 

firmados e chegou semana passada, são quatro convênios feitos pela 

administração municipal e o governo do estado, entre três deputados 

estaduais que encaminharam emendas parlamentares para esse fim 

específico, para a saúde; um deputado federal um convênio, e do 

deputado estadual Renato Câmara, mas que não entra nessa questão, 

porque foram aparelhos de sessenta mil btus que não é o caso; temos 

também o convênio do deputado estadual Marquinhos Trad, que são 

aparelhos diversos de outra potência, porque o que estão questionando 

são os aparelhos de dezoito mil btus, esses aparelhos foram adquiridos 
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através de emendas parlamentares, uma emenda do deputado estadual 

Onevan de Matos para aquisição de vinte e seis aparelhos de dezoito mil 

btus para serem instalados não nos postos de saúde, mas no hospital 

municipal, e uma emenda do deputado federal na época, Reinaldo 

Azambuja, hoje governador do estado, e através do ministério da saúde 

que foram alguns aparelhos de dezoito mil btus entre outras coisas, 

para serem instalados nos postos de saúde; e conseguiram algumas 

informações a mais através dos convênios, e a empresa que forneceu é a 

LG Souza Bersaglia, pregão nº 11/2016 e processo licitatório 47, onde 

tem as cópias de todo esse processo para verificar a fundo e saber 

exatamente do que estão falando; entende que na resposta que foi 

encaminhada, especificamente no convênio do deputado Onevan de 

Matos, veio a resolução conjunta SEFAZ – Secretaria de Estado de 

Fazenda e Secretaria de Estado de Saúde nº 1/2015 de 24 de agosto 

de 2015, isso do governo do estado, que diz o seguinte, disciplina os 

procedimentos para realização de convênios de emendas parlamentares 

com a saúde, e o artigo 9, incisos II, VIII, alíneas “a” e “b”, art. 9- a 

execução do objeto deverá ocorrer no prazo de doze meses contados a 

partir da data do recebimento dos recursos observados o cronograma 

de reembolso, anexo V, podendo ser prorrogado por mais doze meses; o 

inciso II fala o seguinte: comprovado o recebimento dos recursos, não 

há possibilidade de alteração do objeto do projeto aprovado; o inciso 

VIII- no caso de saldo remanescente após a conclusão do objeto do 

projeto poderá ser solicitada a autorização prévia para sua utilização 

nos seguintes casos, se for material de consumo deverá ser observada a 

mesma destinação, não é o caso, na hipótese do custo final para 

aquisição dos aparelhos dos equipamentos e materiais permanentes, ser 

inferior ao montante transferidos nos termos da resolução específica, 

os valores remanescentes poderão ser destinados para aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes previstos no projeto inicial ou 
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que guarde estrita consonância com o projeto devendo este ser 

utilizado obrigatoriamente para atender ao local indicado inicialmente. 

Então foi o que aconteceu, porque teve uma licitação grande de 

aparelhos de ar condicionado no ano passado, com várias emendas, tanto 

da saúde, quanto da educação foi feito uma licitação grande e conseguiu 

comprar com preço menor do que estava previsto no projeto inicial, 

então conseguiu comprar mais aparelhos, só que a demanda ainda não foi 

suprida, e pelo que a resolução fala, esses aparelhos precisam 

obrigatoriamente utilizados no mesmo local que foi destinado no 

projeto inicial, ou será nos postos de saúde através da emenda do 

governador Reinaldo Azambuja na época deputado federal, ou vai ser 

aparelhos que foram adquiridos por emenda do deputado Onevan para 

serem instalados no hospital municipal, por isso que entende que as 

informações que têm é o suficiente para desencadear um processo de 

investigação e saber a fundo se houve ou não a possível irregularidade 

que está relatando. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente solicitou aos Senhores Vereadores que, conforme 

Regimento Interno e Lei Orgânica, os líderes partidários desta Casa 

tem que indicar no prazo hábil os Vereadores aptos a participarem da 

referida Comissão Especial de Inquérito. 

 

 

Requerimento n° 54/2017 de autoria do Vereador Fabiano Domingos 

dos Santos, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Ederson Dutra e Eurides 

Rodrigues; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para a Senhora Fátima de 

Lourdes Ferreira Liutti, Gerente de Educação e Cultura, requerendo a 

lista dos produtos licitados para a merenda escolar, para atender as 
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creches e as escolas do município, acompanhada do nome da empresa 

vencedora do referido processo licitatório, com a quantidade de cada 

item, desde o início do ano de 2017 até a presente data. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, em seguida o Senhor Presidente 

colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 55/2017 de autoria dos Vereadores Fabiano 

Domingos dos Santos e Luiz Alberto Ávila Silva Júnior; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, 

com providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, requerendo informações sobre o andamento das 

obras das ciclovias da Avenida Caarapó e da Avenida Campo Grande, no 

Município de Naviraí. O Senhor Presidente colocou em discussão, em 

seguida o Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Requerimento n° 56/2017 de autoria do Vereador Ederson Dutra; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para ao Senhor Eduardo Mendes Pinto, 

Gerente de Administração, a Senhora Fátima de Lourdes Ferreira 

Liutti, Gerente de Educação e Cultura, requerendo informações sobre a 

reformulação do plano de cargos e carreiras da educação. E, se já 

existe algum estudo sobre a criação do plano de cargos de todos os 

funcionários públicos do executivo municipal. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, em seguida o Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 57/2017 de autoria dos Vereadores Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior, Simon Rogério Freitas Alves da Silva, Lourdes 

Elerbrock e Maria Cristina Tezolini Gradella; expediente endereçado ao 
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Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Fátima de Lourdes Ferreira Liutti, 

Gerente de Educação e Cultura, a Senhora Caroline Touro Beluque Eger, 

Superintendente da Fundação Cultural, requerendo informações a 

respeito dos motivos que levaram ao fechamento da Biblioteca 

Municipal Arandú, ocorrido na última semana em nosso município, bem 

como que seja informada a esta Casa de Leis qual a finalidade 

pretendida para o prédio da referida biblioteca. Requer ainda 

informações a respeito da destinação e utilização atual dos bens 

patrimoniais da referida biblioteca. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, usou a palavra o vereador Júnior do PT que disse se sentir 

constrangido, para não dizer envergonhado, por discutir esse tema 

nesse momento, porque na semana passada obteve a informação a 

respeito do fechamento da biblioteca Arandú, e confessou que não 

acreditou no fechamento e foi in loco para verificar, e de fato 

constatou que a biblioteca foi desmontada e fechada, e quando chegou 

havia umas duas caixas de livros que ainda estavam lá para serem 

encaminhados para outra biblioteca e ao questionar os dois funcionários 

que estavam lá, foi informado que ali iria funcionar a sala dos 

motoristas do transporte escolar na parte de cima e embaixo, estavam 

colocando divisórias porque seria a cozinha; falou que entende que 

esses servidores, assim como todas as categorias funcionais que 

defende ativamente aqui, precisam ter um local digno para exercer o 

seu trabalho, mas fechar uma biblioteca e destinar para essa 

finalidade, é um equívoco. E quando faz esse questionamento é baseado 

no fato de que, temos três meses de gestão, e o prefeito se 

comprometeu no investimento na educação e cultura, desde o início dos 

seus discursos ele fala do fomento da educação e juntamente com a 

cultura; falou que a secretária de educação e cultura é doutora na área 

da educação, a superintendente da fundação cultural, é mestre na área 
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da educação e são pessoas que ele respeita muito, mas causou 

estranheza e indignação em saber que uma biblioteca foi fechada. E não 

bastando isso, os equipamentos, mobiliários e computadores que 

estavam lá, ele só sabe que dois computadores foram para a biblioteca 

Dom Aquino, mas os outros ele não sabe para onde foram; as estantes 

de livros, algumas foram para outra biblioteca, outras não se sabe 

também, e obviamente quem ordenou esse desmonte da biblioteca sabe 

informar, por isso que está pedindo aqui. Falou ainda que o slogan de 

campanha vencedor nas últimas eleições, diz sobre a retomada do 

desenvolvimento, e ele perguntou que espécie de desenvolvimento que 

quer fazer no município, fechando biblioteca? O que é que espera 

apresentar e sinalizar para a população se tem a capacidade de fechar 

uma biblioteca? Disse ainda que no ano passado nesta casa de leis, teve 

o protocolo do projeto de lei nº 46 de oito de dezembro de 2016 que 

aprova o plano municipal de cultura, esse projeto foi retirado da pauta 

no dia 14 de fevereiro, e dentre as metas do projeto de lei que são 

baseadas no plano nacional de cultura, destaca as metas 7 e 8, que diz o 

seguinte: 7- elaborar e implementar o plano municipal do livro e leitura. 

Que foi construído a várias mãos, com vários seminários, onde o estado 

todo discutiu esse plano; e a meta 8 diz o seguinte: modernização, 

informatização do acervo das bibliotecas do município de Naviraí, MS 

afim de garantir aumento de público em cem por cento. As metas do 

plano de cultura são para dobrar o público das bibliotecas e a ação da 

atual gestão foi de fechar a biblioteca, então quer saber quais são os 

motivos que levaram a fechar, se é que tem condições de ter um motivo 

plausível para isso, mas para não dizer que não é democrático, esse 

requerimento serve para dar oportunidade para que as gestoras das 

pastas da educação e da cultura, responda e informe. Falou ainda que 

tem uma lei federal que estabelece algumas metas que nortearam essas 

metas que inclui a valorização das bibliotecas, e estará aprofundando os 
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estudos a respeito desse tema e não vai parar por aqui, porque não 

aceita o que foi feito, não concorda e está expressando sua indignação, 

porque não dá para falar em fomento de política cultural com 

fechamento de biblioteca. Um aparte do vereador Ederson, 

cumprimentando a todos e falando que é preocupante fechar uma 

biblioteca, é como se estivesse tentando acabar com os pensamentos e 

os sonhos, isso é assassinar a educação, é causar uma desinteligência 

em nossos filhos e nos munícipes. Aquele patrimônio teria que ser 

aumentado, valorizado e prestigiado, mas não eliminado. Disse que 

começou pela biblioteca, daqui a pouco fechará escolas, então se não 

ficarem de olho e atentos, poderão ter surpresas que aparecerão a 

nível nacional, mas isso é só o começo devido a má gestão. O Vereador 

Júnior do PT para finalizar falou o que o preocupa além de tudo que já 

disse, é a questão do respeito da legislação federal e estadual, porque a 

primeira vista é um equívoco, é um erro, mas com um estudo 

aprofundado e pegando toda a legislação federal e estadual, porque o 

plano municipal ainda não veio para a câmara, perguntou se irão mudar 

as metas do plano municipal, tirar a questão do incentivo às bibliotecas 

ou irá contradizer a própria lei municipal; então estará estudando e 

esperando a resposta, para tomar as providências que forem cabíveis. 

Com a palavra a vereadora Lourdes Elerbrock que cumprimentou a todos 

e parabenizando o vereador Júnior por essa inciativa, onde ficou muito 

preocupada e triste com o fechamento da biblioteca. Com a palavra o 

vereador Marcio Araguaia falou que todo homem que passa a ter 

conhecimentos se torna livre, e agradeceu e parabenizou o vereador 

Júnior pelo requerimento, porque ele não sabia sobre o fechamento da 

biblioteca, e que sem precedentes essa administração está querendo 

acabar com a cultura de Naviraí, assim como estão acabando com a 

saúde; comentou que ele mesmo, foi tantas vezes buscar livros para ler, 

e citou algumas professoras, como a vereadora Lourdes, Joana, mãe do 
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Júnior do PT, a Sueli, mãe do Simon que tanto se dedicaram na 

educação e leitura, e agora se pergunta como incentivar as crianças a 

ler livros, para ganhar conhecimento e cultura, se estão fechando as 

bibliotecas; Um aparte do vereador Simon, que agradeceu ao vereador 

Marcio por ter se lembrado da sua mãe, uma grande professora, que 

sempre falou que a educação é a base de uma sociedade de quem quer 

ter um futuro bom, e que gostaria de ressaltar que o fechamento de 

uma biblioteca não é questão de gestão não, e sim de princípio básico; 

acredita que a falta de princípio básico é um problema que está 

atingindo vários setores dessa administração, e dá total apoio a esse 

requerimento. O vereador Márcio comentou que a leitura traz 

conhecimento a população, e o que ele vê nessa administração, é que não 

é uma administração para pobre, porque já tiraram a saúde, e agora 

querem tirar a cultura, na verdade querem que as pessoas fiquem 

alienadas e com cabresto, é isso o que está achando, até que provem o 

contrário. E que não irá ficar calado e nem permitir que essa biblioteca 

permaneça fechada. Comentou que encontrou o ex prefeito Zelmo de 

Brida, que se prontificou a ajudar a administração sem salário, porque 

está enxergando o caos que está Naviraí, ele está vendo que o prefeito 

Izauri não está dando conta de administrar o município. Com a palavra o 

vereador Josias, falando que esse requerimento é louvável e que não 

poderia deixar de falar, por ser educador também, porque a leitura 

enriquece o conhecimento das pessoas e não podem fechar a biblioteca; 

mas antes de prejulgar é bom esperar as informações, depois tomar as 

providências, conversando com o prefeito e com a gerente de educação 

que é uma pessoa preocupadíssima com educação, e qualquer fala que 

venha a trazer transtornos, seria precipitado nesse momento, é bom 

aguardar. Um aparte do Vereador Simon, falando que ninguém está 

prejulgando, apenas apoiando um requerimento no qual o vereador 

Júnior constatou o fechamento da biblioteca. Um aparte da vereadora 
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Rosangela que cumprimentou a todos e falou que não concorda com o 

fechamento da biblioteca, porque também é professora, mas entende 

que no momento tem explicação para o caso, e o que faltou foi 

explicação antes de consumar o fato, e que não daria todo esse impacto 

que está causando; a seu ver poderia fechar a biblioteca, mas 

encaminhar esse acervo para as escolas, colocar naquele local a gerência 

de cultura, e os ônibus poderia ficar no parque de exposição, porque 

sabe que aquela biblioteca está ociosa e há muito tempo que não entra 

ninguém, mas nada impede a administração verificar se esse prédio 

poderia ser usado para a cultura e deixar de pagar aluguel, porque é no 

centro da cidade e traria mais visibilidade e podendo agregar mais valor 

a essa gerência; no entanto é preciso fazer uma campanha para 

incentivar mais a leitura, porque se aprende muito mais, e está faltando 

estimulação, mas que não é só dessa administração, mais de várias 

outras e aquela biblioteca estava de portas abertas gastando dinheiro 

em vão. Parabenizou o vereador Júnior pelo requerimento, mas tem que 

fomentar. O vereador Josias disse que quando se pede uma informação, 

é para que tenham os documentos em mãos para se tomar uma atitude, a 

biblioteca é importante, conta a história da cidade, e não está tirando a 

prerrogativa de ninguém, o vereador Marcio está julgando, mas ele tem 

a opinião dele formada e tem o seu respeito também, assim como os 

demais vereadores, mas é evidente que se estiver acontecendo isso 

mesmo, farão uma comissão para conversar com o prefeito e com a 

secretária de educação, porque a conhece bem e sabe que ela não faria 

nada para prejudicar ou piorar a educação. O vereador Júnior do PT 

falou pela liderança, e deixou claro para que não haja especulação a 

respeito do assunto, que a biblioteca foi fechada de fato, porque 

esteve no local e constatou a situação e o acervo de livros foi para 

outra biblioteca, Dom Aquino, que não tem espaço suficiente e precisa 

ser melhorada em climatização e digitalização, mas não está fazendo 
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julgamento, apenas constatando e trazendo a público um fato concreto, 

e não concorda com o fechamento da biblioteca, até porque isso está na 

contramão de todas as políticas públicas que tem se pensado e tem se 

trabalhado na área da cultura; o governo federal tem estimulado a 

abertura para incrementar o acervo das bibliotecas, implementando 

novas práticas para poder atrair o público nas bibliotecas do País 

inteiro; na biblioteca havia seis computadores que eram disponibilizados 

justamente para a população de um modo geral, principalmente às 

pessoas mais carentes que não tem acesso a internet e computador em 

casa, dois desses computadores ele constatou que foram levados para a 

biblioteca Dom Aquino, mas vai esperar as justificativas, porque na 

função de fiscalizador, precisa de papel e de documentos; comentou 

ainda que passou dois meses na tribuna cobrando o relatório das dívidas 

e não é porque não acredita no prefeito, mas porque o papel é um 

documento e é em cima de documento que precisa trabalhar. E espera 

que seja revisto, antes que tenha que tomar qualquer providência pela 

casa de leis. Em seguida o Senhor Presidente colocou em votação, que 

foi aprovado por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente agradeceu a presença do Sr. Jaime Dutra, 

Benedito Missias, Mônica Pizatto, advogada, Jair Marques, funcionário 

público, Luciano Bressa, Murilo Mattos e todos os funcionários da 

imprensa presente. 

 

Requerimento n° 58/2017 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para o Senhor Emerson Santana Pena Vila, 

Gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, requerendo um 

posicionamento referente ao cumprimento da Lei Municipai n° 

1997/2016, lei n° 1998/2016, lei n° 1999/2016 e da lei de n° 
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1804/2013, que autorizaram a transformação das ruas de sentido de 

mão dupla, para mão única. O Senhor Presidente colocou em discussão, 

usou a palavra o vereador Josias falando que são leis que foram 

aprovadas, só que demoram muito para colocar em prática o que já é lei, 

então está cobrando da gerência e do prefeito que resolvam logo porque 

o trânsito hoje está intenso. O vereador Júnior do PT fez um aparte 

para parabenizar o vereador por estar colocando por escrito essa 

reivindicação, e disse que a gerente de obras já tem em mãos essas leis, 

porque ele mesmo encaminhou para ela por e-mail, e essa preocupação é 

louvável porque tem ruas que dependendo dos horários não tem 

condições, e essa preocupação com o trânsito é extremamente 

importante. O vereador Josias agradeceu e disse que a frota de 

veículos aumentou muito e nesses locais em que pediu mão única é 

porque houve várias colisões com vítimas, e para que seja evitado está 

lembrando ao prefeito, à secretária de obras e ao chefe do núcleo de 

trânsito para aplicar a lei. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Pedido de Informação n° 05/2017 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues, Fabiano Domingos dos Santos e Ederson Dutra; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, 

com providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, solicitando informação detalhada sobre o andamento 

das entradas e saídas de alvarás e habits da construção civil pela 

gerência de obras, desde o dia 01 de janeiro de 2017 até o momento. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o Vereador 

Eurides falando que continua recebendo muitas reclamações, e que a 

cidade está parada pela incompetência da gerente de obras Ana Paula e 

falou se ela não quer trabalhar tem que pedir para sair. Usou a palavra o 

vereador Fabiano falando que assinou juntamente esse pedido, porque 
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todas as vezes que vai a gerência de obras, a gerente Ana Paula fala que 

não tem nada em cima da sua mesa, porque já liberou tudo, mas na 

verdade está tudo parado. O Senhor Presidente colocou em votação que 

foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação n° 67/2017 de autoria da Vereadora Lourdes Elerbrock; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva 

Rocha, Gerente de Obras, indicando que sejam construídas faixas de 

pedestres elevadas na Avenida Nova Andradina, nas imediações do 

antigo laticínio, dos dois lados da mesma. Com a palavra a vereadora 

autora falando que foi procurada por várias pessoas desta região, 

porque já houve morte de uma pessoa e acidentes com crianças, por isso 

estão pedindo essa elevação dos dois lados da avenida para que diminua 

a velocidade dos carros,  e espera que solucionem esse problema que é 

bem simples de ser resolvido. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que faça o encaminhamento da indicação 

apresentada.  

 

Indicação n° 69/2017 de autoria dos Vereadores Lourdes Elerbrock, 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Claudio Cezar Paulino da Silva, Maria 

Cristina Tezolini Gradella e Rosangela Farias Sofa; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, 

com providências para a Senhora Fátima de Lourdes Ferreira Liutti, 

Gerente de Educação e Cultura, a Senhora Ana Paula Krambeck Silva 

Rocha, Gerente de Obras, indicando que seja feita, com urgência, uma 

ampliação na Escola Municipal José Martins Flores, com a construção de 

5 (cinco) salas de aula. A referida escola está localizada no bairro Sol 

Nascente, que está em ampla expansão e já não consegue atender 

plenamente a demanda dos alunos. Com a palavra a vereadora Lourdes 
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falando que a comissão de saúde e educação fizeram uma visita e 

encontrou uma escola muito bem organizada, estruturada, uma escola 

modelo, mas com falta de espaço, sem salas de aulas suficientes, até 

fecharam a sala de informática para fazer uma sala de aula e a igreja 

católica está cedendo um espaço para a sala de aula também, está com 

superlotação em todas as salas, e com muitas crianças estudando em 

outros bairros porque não há vagas; essa solicitação é bastante 

pertinente, porque estão em época de solicitar emendas parlamentares 

e os responsáveis devem procurar uma forma de dinamizar o problema e 

construir essas salas, porque tem muito espaço dentro da própria escola 

e seria evitado que as crianças do referido bairro fossem estudar em 

outras escolas em bairros mais distantes. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que faça o encaminhamento da 

indicação apresentada.  

 

Indicação n° 70/2017 de autoria dos Vereadores Claudio Cezar Paulino 

da Silva e Rosângela Farias Sofa; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Ezio Amancio de Brito, Gerente de Esportes 

e Lazer, indicando a construção de um campo de futebol no 

Assentamento Juncal. Com a palavra o vereador Claudio Cezar falando 

que essa é uma reivindicação muito antiga dos moradores de lá, porque 

será muito útil para a realização dos torneios beneficentes para 

arrecadar fundos para as entidades, e que também é uma maneira de 

fomentar, então espera que o gerente dê uma atenção especial aos 

moradores da Juncal. Com a palavra vereadora Rosangela falando que 

essa indicação se dá, devido os jovens que lá residem serem totalmente 

desprovidos de qualquer lazer, e também não vai gerar custos, porque 

será utilizado o maquinário que a prefeitura já tem. Comentou ainda que 

esse ano o assentamento Juncal fará quinze anos de existência. O 
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vereador Claudio fez um aparte e disse que já estão negociando para 

ganhar até as traves para que não haja realmente muito custo. A 

vereadora Rosangela falou que estão tentando viabilizar e atender a 

população do assentamento à custo zero, mas efetivando esse local para 

que possam realizar seus jogos reunindo as fazendas vizinhas. E 

comentou também que já solicitou a construção das casinhas abrigos 

para as mães que aguardam com seus filhos no relento os ônibus, e mais 

uma vez está reforçando esse pedido que é de suma importância. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada.  

 

Indicação n° 71/2017 de autoria do Vereador Antônio Carlos Klein; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, indicando que sejam realizadas: a) a substituição da 

geladeira da cozinha da Capela Mortuária Municipal; b) a reforma da 

porta dos banheiros, para utilização pública; c) a reposição de material 

de limpeza; d) a revitalização de toda a Capela, inclusive do espaço 

externo, com colocação de grades, em substituição aos arames. Com a 

palavra o vereador autor falando que novamente volta a fazer pedidos 

para a capela mortuária, porque em seu primeiro mandato quando o 

Zelmo era prefeito, pediu reformas, que foi feito de forma bastante 

substancial, com pinturas, colocação de blindex, ar condicionado e até 

uma cruz que foi doada pelo Odair Móveis; na gestão do Léo foi feito 

uma pintura e mais nada, e indo aos velórios que teve nesses dias pode 

constatar que a capela mortuária está abandonada. Um aparte do 

vereador Claudio parabenizando o vereador por esse pedido e 

lembrando que o ex vereador Benedito Missias foi em um velório e a 

porta da geladeira caiu em cima do seu pé e isso já faz dois anos, e até 

hoje não tomaram nenhuma providência, continua caindo, mesmo sendo 

cobrado várias vezes nesta Casa; comentou ainda que uma criança esses 
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dias bateu no arame e se machucou; e sugeriu que as funerárias que 

lucram tanto usando a capela, poderiam dar uma ajuda pelo menos no 

mobiliário e bebedouro de água. O Vereador Klein comentou sobre a 

porta da geladeira que continua do mesmo jeito e com a parte de baixo 

toda podre, por isso que pede para a vigilância sanitária fazer uma 

vistoria. Um aparte do vereador Júnior do PT parabenizando essa 

solicitação e propondo um adendo, que já solicitou e não foi atendido, 

para aquisição de cinquenta cadeiras, porque em momento de grande 

fluxo as pessoas ficam de pé, porque os assentos que existem são 

insuficientes e no momento de dor, tem que proporcionar o mínimo de 

conforto. O vereador Klein falou que o problema da capela mortuária é 

sério, porque já foi construído com a participação do Rotary, depois 

passou para administração municipal, é de utilização da população de 

Naviraí, e quando estão reivindicando a melhoria da capela não é por 

causa do corpo que está sendo velado, mas pela família que está em um 

momento de dor, sofrendo pelo seu ente querido e às vezes não tem a 

cadeira para sentar, não tem uma sombra ao redor, as crianças se 

machucam no arame, os animais entram, o banheiro está com a porta 

quebrada, e também uma situação muito grave que a atual administração 

tem que resolver que é a reposição do material de limpeza, porque as 

mulheres que trabalham lá tem que levar de suas casas para fazer a 

limpeza. O vereador Josias fez um aparte para parabenizar e falou que 

na época do saudoso Euclides, o Rotary o procurou e fizeram um bom 

trabalho, mas os incentivos foram da prefeitura; falou ainda que o 

funcionário Celio foi designado para trabalhar no local, uma pessoa 

muito competente, então acredita que ele vai realizar um bom trabalho, 

mas espera que façam uma boa reforma antes. O vereador Klein falou 

ainda que o ar condicionado não tem manutenção e estão sujos, e que é 

uma situação precária que está se arrastando por muito tempo, e 

espera que o Dr. Izauri, uma pessoa envolvida com entidades da cidade, 
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que sempre procurou ajudar, e agora como prefeito, como chefe do 

executivo determine as ações necessárias, para que a capela mortuária 

fique a contento da população de Naviraí para que no momento de dor, 

tenha um espaço mais confortável. Para finalizar comentou que a capela 

mortuária foi construída com a iniciativa do Rotary e com ajuda da 

câmara, que na época o vereador Pavão era presidente e enviou dinheiro 

da câmara; então agora não pode ficar desse jeito, tem que ser feito a 

reforma e a manutenção, e espera que olhem com carinho e resolvam a 

situação, e que vai aguardar, mas continuará cobrando. O Senhor 

Presidente colocou o adendo do Vereador Luiz Alberto Ávila da Silva 

Júnior sobre a aquisição de cinquenta cadeiras, em votação, que foi 

aprovado. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que faça o encaminhamento da indicação apresentada.  

 

Indicação n° 72/2017 de autoria do Vereador Antônio Carlos Klein e 

demais edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para a Senhora Ana Paula 

Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, o Senhor Emerson Santana 

Pena Vila, Gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, indicando que: 1) 

sejam construídas faixas elevadas para pedestres no entorno da praça, 

nas entradas e saídas de avenidas, bem como das avenidas para a praça; 

2) que seja reservada a primeira faixa de pista de rolamento, no 

entorno da praça, com delimitação através de tachões, para utilização 

exclusiva dos lancheiros, pasteleiros, vendedores de churros e outros 

tipos de alimentos, que já se encontram na pista de rolamento, nas 

beiras das calçadas, inclusive aos domingos pela manhã (como é caso da 

já tradicional barraca de pastel), podendo os mesmos utilizar os 

espaços que lhes forem destinados para a colocação de mesas e 

cadeiras; 3) seja providenciada a instalação de banheiros químicos na 

praça. Com a palavra o vereador autor falando que tem um problema 
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seríssimo na praça em relação aos lancheiros, que são obrigados a 

colocar seus equipamentos na pista de rolamento e só por Deus que não 

aconteceu nenhum acidente grave na praça, porque alguns motoristas 

passam com velocidade excessiva. Então espera que seja solucionado 

rapidamente seus pedidos. Um aparte do vereador Marcio comentando 

sobre a praça de Caarapó, que tem banheiros iluminados, quiosques, 

brinquedos para as crianças, uma praça com vida, que serve de modelo 

para nossa cidade. O vereador Klein comentou que tem até quadra na 

praça de Caarapó e várias acomodações para a população usar a praça. 

Um aparte do vereador Júnior do PT parabenizando e lembrando que 

esta casa ficou mais de um ano discutindo com os lancheiros da cidade e 

a gerência de desenvolvimento, que na época era a professora Valdenice 

e que fez um trabalho de articulação, de conversação com os lancheiros 

muito providencial e chegaram a aprovar uma lei que regulamenta a 

criação do food park, que é o parque de alimentação e entende que o 

vereador está propondo, e que na praça seria um excelente local com 

essas melhorias e tem seu total apoio. O vereador Klein falou que é uma 

solução de baixo custo para a prefeitura e dará proteção aos 

pedestres. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que faça o encaminhamento da indicação apresentada.  

 

Indicação n° 73/2017 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para ao Senhor Adriano José Silvério, 

Gerente de Serviços Públicos, indicando ao Executivo Municipal, junto 

aos órgãos competentes, para que seja feito com urgência a colocação 

de braços de iluminação pública com lâmpadas nos postes já existentes 

na Rua Projetada, localizada na Vila Industrial. Com a palavra o 

vereador autor falando que foi procurado por um empresário 

preocupado e solicitando que viabilize essa solicitação, porque estão 
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trabalhando, mas precisam de incentivos, e a pasta dessa gerência 

deveria fazer umas caminhadas pelos bairros, principalmente no setor 

industrial para ver a escuridão que fica e que resolvam esse problema o 

mais rápido possível, para que traga mais segurança aos moradores. Com 

a palavra o vereador Ederson falando que na sessão passada cobrou a 

iluminação na avenida ao lado da rodoviária, que ficavam piscando, mas 

que parou, mas agora está uma escuridão total, então novamente está 

cobrando e pede sensibilidade do setor, porque a cidade está 

abandonada. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que faça o encaminhamento da indicação apresentada.  

 

Moção de Congratulação n° 06/2017 de autoria dos Vereadores 

Rosângela Farias Sofa e Claudio Cezar Paulino; expediente endereçado 

aos organizadores da festa de rodeio Alex Bodot, Rogério Silvia e José 

Antonio, apresentando nossas congratulações pelo sucesso obtido na 

festa de rodeio, realizada no Cooperclube nos dias 06, 07, 08 e 09 de 

abril do corrente ano. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador Claudio parabenizando pela coragem em fazer uma 

festa dessa grandeza sem o dinheiro público e trazendo lazer para a 

população de Naviraí. Com a palavra vereadora Rosangela falando que 

fez essa moção em agradecimento pela coragem na realização dessa 

festa. Foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 

 

Moção de Pesar n° 13/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior e demais edis; expediente endereçado aos Familiares 

do Senhor Antônio Gilson de Oliveira, apresentando nossas mais 

sinceras condolências à família enlutada, pelo falecimento do Senhor 

Antônio Gilson de Oliveira, ocorrido no dia 5 de abril do corrente ano, 

deixando familiares e amigos. Sua ausência deixa nostalgia entre seus 

familiares, amigos e conhecidos. Aos seus familiares, nossas sinceras 



 

 

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

 

SECRETARIA 

 

condolências. Colocamo-nos a disposição e rogamos a Deus que traga 

conforto aos corações enlutados, desejando que a paz, o consolo e a 

força da fé reinem no meio de todos, primando o amor a Deus sobre 

todas as coisas, para que Ceará, como era popularmente conhecido, 

descanse em paz. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário que faça o encaminhamento da moção apresentada. 

 

Moção de Pesar n° 14/2017 de autoria do Vereador Fabiano Domingos 

dos Santos; expediente endereçado aos familiares da Senhora Leonida 

Maria Viero Wesz, apresentando nossas condolências a família da 

Senhora Leonida Maria Viero Wesz, pelo seu falecimento ocorrido no 

dia 05/04/2017. Que Deus, com sua imensa sabedoria e misericórdia, 

possa confortar seus familiares e amigos nesse momento de dor e de 

saudades. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário que 

faça o encaminhamento da moção apresentada e que seja enviado em 

nome de todos os vereadores. 

 

O Senhor presidente determinou ao primeiro secretário para fazer a 

leitura da ordem do dia. 

 

 

TRIBUNA 

 

 

Usou a tribuna o Vereador Antonio Carlos Klein cumprimentando a todos 

e fazendo um retrospecto do fez nesta sessão, que são dois 

requerimentos de suma importância para a população que é em relação 

capela mortuária que se encontra numa situação de abandono e que não 

pode continuar, e já vem cobrando desde a administração do Zelmo, 

passou pelo Léo e já está cobrando desde o início o prefeito atual para 
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que cuide, porque já temos um cemitério superlotado e praticamente 

não tem onde enterrar mais ninguém e não sabemos quando será 

construído outro em Naviraí, então enquanto isso tem que manter a 

capela mortuária em boas condições para que a população tenha 

conforto e até de sanidade, a situação da geladeira é de calamidade, é 

questão da vigilância sanitária até interditar o uso, a porta já está solta 

há dois anos já, então são coisas que tem que ser resolvidas 

imediatamente. A outra questão é da praça municipal, que a população 

não pode utilizar porque não existe segurança, não existem atrativos e 

há vários casos de pessoas que foram passar pela praça e que foram 

assaltados, então se tiver uma praça de alimentação, banheiros, 

teremos uma praça que vai realmente servir a população e enquanto a 

segurança dos pedestres ao atravessar uma avenida para praça e vice-

versa, é uma situação que tem que ser resolvida mais rápido ainda, e a 

solução é colocar faixas de pedestres elevadas como se utiliza nas 

grandes cidades para dar mais segurança, e o mais importante com 

baixo custo; então espera que o prefeito que quer uma cidade bem 

organizada, realize essas melhorias o mais rápido possível. Falou ainda 

que faz parte do partido verde que busca a cuidar do meio ambiente 

como um todo, e não é só cuidar das matas e rios, mas da limpeza da 

cidade, segurança das pessoas, cuidar do homem como habitante do 

planeta terra, então é um partido voltado para essa finalidade e àqueles 

que queiram juntar-se e mudar a qualidade de vida das pessoas da nossa 

cidade, que se filiem ao Partido Verde e podem procura-lo na câmara, no 

diretório, porque tem que ter um partido forte e que tenha condições 

de levar a todas as pessoas da cidade a necessidade de preservar o 

meio ambiente, a qualidade de vida para um todo. Agradece a população 

pelo apoio e disse estar a disposição de todos. 
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Usou a tribuna o Vereador Marcio Andre Scarlassara cumprimentando a 

todos e falando que é mais uma sessão, mais um serviço prestado à 

população de Naviraí, e que o honra estar aqui e poder lutar por essa 

população e ser a voz desse povo menos favorecido. Hoje debateram 

vários temas, como da biblioteca que foi dizimada pela atual 

administração, que foi lacrada, fechada, sobre as lâmpadas e a saída de 

um psiquiatra da cidade; então começou falando do Dr. Flávio, psiquiatra 

que está em Naviraí há dez anos fazendo um grande trabalho e que fez 

Naviraí ser reconhecida como referência em psiquiatria, e será um 

impacto a saída do Dr. Flávio da saúde de Naviraí, porque atende mais 

de dois mil e quinhentos pacientes conhecendo cada um, é traumático 

para a população, triste, mas é a realidade. Mas ainda é tempo da atual 

administração ter humildade e fazer alguma coisa, e espera que o 

prefeito chame o Dr. Flávio para conversar e definir a situação para não 

deixar o Dr. Flávio sair do município de Naviraí, porque a população 

pobre de Naviraí irá sofrer muito. Comentou que esteve em Campo 

Grande e falou com o Dr. Marcelo que é adjunto da saúde, e chama a 

atenção das pessoas que entraram com ações judiciais na saúde contra 

a prefeitura, que tinham que fazer cirurgias de fêmur, joelho, coluna, 

vocês já ganharam, já é um direito de vocês, mas até agora a prefeitura 

não cumpriu, então pede que o procurem para estar revendo todos 

esses casos, porque pediu ao Dr. Marcelo para que monte um mutirão da 

saúde para fazer essas cirurgias em Ponta Porã ou Campo Grande, e é 

relativo às pessoas que entraram com as ações judiciais. Falou que no 

dia primeiro de abril teve a eleição da União das Câmaras do Estado de 

Mato Grosso do Sul, onde participou e teve uma chapa vitoriosa com 

trezentos e cinquenta votos dos vereadores do Estado de Mato Grosso 

do Sul, eles entenderam que a proposta do Presidente Giovani e Marcio 

da Araguaia vinha de encontro com a necessidade, então estará 

ocupando uma cadeira na União das Câmaras a partir desse mês, onde 
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estará trabalhando para o desenvolvimento para a classe dos 

vereadores, que é sofrida, porque são os vereadores que resolvem os 

problemas da população que os procura, porque ser o para-choque e 

posteriormente eles vão atrás dos deputados, senadores, governador, 

então estará ocupante um cargo como secretário geral da união das 

câmaras dos vereadores em Mato Grosso do Sul. Agradeceu e lembrou 

que o mandato do Marcio Araguaia está a disposição de toda população 

de Naviraí atendendo na câmara de segunda a sexta.  

 

Usou a tribuna o Vereador Cláudio Cezar Paulino da Silva, cumprimentou 

a todos e agradeceu a presença do Claudemir do Portal Veja MS, que 

está sempre mostrando as proposições dos vereadores desta Casa de 

Leis, e falou sobre o projeto adote um árvore e pediu a população do 

bairro Vila Nova que na tarde de hoje estará juntamente com o gerente 

do meio ambiente fazendo o plantio de mudas de árvores na praça do 

referido bairro e na semana que vem estarão no posto de saúde do 

Juncal para fazer o reflorestamento com o plantio de mudas de 

árvores. Mais uma vez agradeceu aos organizadores do coopercowntry, 

Rogério, Zé do Boi, Alex pela realização desse evento em Naviraí, 

resgatando essa festa que já foi uma das melhores do estado, 

parabenizou pelo trabalho prestado trazendo lazer e entretenimento 

para a população de Naviraí. E que está a disposição da população para  

continuar trabalhando, fiscalizando como sempre fez no seu mandato, 

visitando as obras e bairros, vendo as demandas e mandando para o 

prefeito para tomar providências e está a disposição de todos os 

presidentes de bairros e que Deus abençoe a todos. 

 

Usou a tribuna a Vereadora Rosângela Farias Sofa, desejou bom dia aos 

ouvintes e as pessoas que estão no plenário prestigiando, aos amigos 

vereadores e disse que está muito preocupado com os pedidos que estão 
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chegando nesta Casa de Leis, como umas demandas sobre cirurgia de 

cataratas e resolveu pedir diante da tribuna para que se de atenção a 

essa doença, porque precisamos eliminar e garantir a qualidade de vida 

e a visão dessas pessoas, porque aqui em Naviraí temos médicos 

profissionais que podem fazer essas cirurgias. Falou de uma lista que 

veio da regulação falando que tem quarenta e quatro pessoas que está 

na fila dessa demanda de cirurgia de cataratas, mas muitas pessoas a 

procuraram, assim como a vereadora Cris Gradella e tem o 

encaminhamento médico para fazer a cirurgia e não estão na lista, 

então acredita que Naviraí tem mais ou menos umas cento e cinquenta 

pessoas aguardando essa cirurgia. Se Naviraí tem médico que faz essa 

cirurgia não tem porque esperar, é preciso fazer uma formalização para 

que esse médico faça o procedimento, até porque o paciente não precisa 

ficar internado e nem se alimentar no hospital, não terá custos, seria só 

o custo da cirurgia, mas tem o repasse do governo que já vai direto para 

o município por procedimentos, e não importa se é de Naviraí ou de 

cidades vizinhas, todas podem ser feitas aqui e recebem através de 

toque de caixa, todo valor do SUS é pago ao profissional dessa cirurgia 

que é repassado do estado integralmente, portanto pode ser feita as 

cirurgias que não vai gerar custos nenhum. E pede carinho no 

atendimento aos doentes ao gerente de saúde Fabio Bonicontro e que 

dê prioridade para isso; comentou que recebeu hoje uma senhora que 

está com vinte por cento da visão, isso quer dizer que não está 

enxergando quase nada, e tem que garantir pelo menos o direito de 

enxergar, tem que ter misericórdia e pegar essas pessoas que estão na 

fila e atender, porque atenção primordial é a saúde, e estão aqui os 

treze vereadores para representar o povo e eles estão precisando de 

atendimento e anseiam por saúde, então espera contar com o gerente 

de saúde para fazer o seu papel, porque só queremos o bem de todos e 

garantir o direito de ver. Agradeceu a todos e desejou uma feliz 
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semana santa e que Deus abençoe todos os lares e que todos tenham 

uma Páscoa de renovação, de assumir compromissos, de fazer mudanças 

para que todos se tornem mais humanos, com mais amor ao próximo e 

acolhimento, porque é isso que precisamos e que está aqui para 

defender o povo e tentar realizar o que é preciso.  

 

Usou a tribuna a Vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella, 

cumprimentou ao Senhor Presidente e a todos os presentes e falou de 

uma visita que fez no dia de ontem com a comissão de saúde no hospital 

regional de Ponta Porã, e foi a convite da administração pública 

municipal do executivo e gostaram muito do viram lá, que era um 

hospital municipal assim como o nosso, e que foi cedido para o governo 

do estado que está administrando em Ponta Porã, e que tem investido 

com reformas, se adequando para atender toda a região de Ponta Porã 

com aproximadamente duzentos e cinquenta mil habitantes, com cento e 

quatorze leitos, maior que o nosso que tem sessenta e quatro leitos, 

mas se aproxima muito da nossa realidade; foi uma grata surpresa para 

eles chegarem naquele hospital que tem atendimento cem por cento 

SUS e com ambiente moderno, novas instalações, segurança nos 

departamentos do hospital, alimentação adequada com uma cozinha 

completa de primeiro mundo, então ficaram muito satisfeitos com essa 

visita e já que foram até lá a convite do prefeito que tem vontade de 

transformar o nosso hospital em regional para o estado geri-lo, então 

tem que começar urgentemente a discutir esse assunto nesta casa de 

leis. O executivo tem que dar o primeiro passo, fomentar audiências 

públicas, envolver o controle social, o conselho municipal de saúde que é 

muito importante nessa hora, trazer pessoas gabaritas do estado que 

possam estar discutindo e sanando todas as dúvidas do município, mas 

acha que é uma grande saída para o município de Naviraí porque o 

hospital público hoje corresponde um custo muito alto da administração 
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municipal, porque o estado investe muito pouco em Naviraí e não há 

intenção do estado em melhores esses repasses enquanto não for 

hospital regional. E com o aumento da população em toda região e a 

representatividade que Naviraí tem, precisa do hospital regional e que o 

estado assuma realmente a responsabilidade com os custos. Então 

agradeceu ao executivo pela oportunidade de ter ido até lá e que a 

comissão de saúde desta Casa de Leis ficou muito feliz e satisfeita e 

quer participar dessas discussões sobre essa possibilidade. Informou 

que a fisioterapia realmente está funcionando e está sendo marcada na 

central de regulação da gerência municipal de saúde. Agradeceu com 

obrigada e desejando boa semana santa a todos. 

 

Usou a tribuna o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, 

cumprimentando ao excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos 

vereadores, público que os honra com a presença, aos ouvintes da Rádio 

Cultura, e depois de intensos debates sobre os mais diversos e variados 

temas de interesse da população de Naviraí, falou dos temas que 

precisam ser esclarecidos e informados a população, que é sobre a 

abertura de uma comissão especial de inquérito para investigar a 

questão do empréstimo dos aparelhos de ar condicionado da gerência de 

saúde, oriundos de emenda parlamentar do estado, que hoje se 

encontram na gerência de desenvolvimento, e o procedimento a partir 

daqui será montada uma comissão formada por três vereadores 

indicados pelas lideranças partidárias da casa e nomeados pela 

presidência da casa que terão o prazo para fazerem maiores 

investigações, ouvir quem tiver que ouvir e apresentar um relatório 

conclusivo. Se havendo infração ou cometimento de irregularidade, esse 

relatório pode ser transformado em uma denúncia aqui na casa ou pode 

ser encaminhado para o ministério público, ou pode ser arquivado se não 

tiver nenhum tipo de irregularidade, e vai depender do trabalho dessa 
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comissão e da conclusão que chegarem e será apresentada dentro do 

prazo legal, salvo engano quarenta e cinco dias, mas esse prazo pode ser 

mais extenso dependendo da complexidade das investigações que 

precisarem ser feitas. O segundo assunto é que maio é a data base dos 

servidores públicos municipais, e participou de uma assembleia na 

semana passada, realizada no sindicato dos servidores públicos 

municipais, onde não houve nenhuma proposta por parte do sindicato, 

nem por parte da prefeitura em relação ao reajuste salarial, nem do 

ticket de alimentação, que são as duas principais bandeiras dentre 

outras reivindicações que possam existir pelas categorias e pelo próprio 

sindicato, e isso é uma situação que preocupa porque o prefeito naquele 

momento colocou que na quarta-feira, amanhã, será realizada uma nova 

assembleia, onde irá apresentar uma proposta da prefeitura em relação 

aos servidores. Entende que ainda tem tempo para discutir, mas se 

preocupa porque o tempo é curto e entrando no quarto mês não existe 

nenhum número para ser debatido, não existe uma proposta do 

sindicato ou uma contraproposta ou proposta da prefeitura, a discussão 

é quase vazia, porque os servidores estão discutindo a partir do índice 

de inflação, é isso que tem de concreto, e o que preocupa, é essa 

morosidade na negociação é deixar para chegar muito perto do prazo 

final, sob pena dos servidores perderem o que poderiam conquistar 

através da mobilização e da luta. No ano passado tiveram uma situação 

parecida, porque o prazo foi se esgotando e não chegavam a um 

consenso, a câmara entrou para reforçar a discussão e apoiando os 

servidores tanto do sindicato municipal quanto do sinted, sindicato da 

educação, e conseguiram ampliar tanto do reajuste salarial como do 

ticket de alimentação, a proposta era bem menor do que foi conseguido. 

Mas com o prazo curto tende a não conseguir o objetivo, quanto antes 

as negociações forem baseadas em números reais, melhor será a 

condição dos servidores, dos sindicatos a conseguirem um reajuste 
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digno e que lhe represente um aumento real. Por fim, disse que ele e 

toda a câmara, vão dar total apoio aos servidores públicos municipais. A 

lei será votada na câmara, então ainda tem esse processo legislativo e o 

seu posicionamento particular enquanto vereador, só irá discutir e 

aprovar se tiver a concordância do sindicato, deliberado em assembleia, 

porque o servidor precisa ser ouvido e é ele que precisa aceitar ou não o 

reajuste que será proposto. Então que todos tenham total segurança 

que o Júnior do PT estará discutindo e debatendo em favor do servidor. 

 

Usou a tribuna o Vereador Fabiano Domingos dos Santos, que 

cumprimentou o Senhor Presidente, aos nobres colegas, público 

presente e ouvintes da rádio cultura, falando que recebeu no seu 

gabinete a resposta da sua indicação enviada para a secretaria de 

educação sobre a escola de futebol de salão e suíço que tem há vários 

anos no poliesportivo com professores cedidos pela prefeitura, e a 

resposta foi não, que não vai ter continuidade desse projeto no poli 

esportivo, que será nas escolas municipais, mas as crianças das escolas 

estaduais não poderão mais fazer e parece que estão querendo acabar 

com o núcleo de esportes. Deveriam seguir o projeto modelo que foi 

lançado agora com o Jadilson e o Adriano do Atacado Naviraí, que estão 

tirando as crianças das ruas. Falou também do ar condicionado das 

creches que estão parados desde o ano passado e ficou sabendo que não 

foram instalados porque não fizeram a licitação da mangueira de cobre, 

e isso só pode ser incompetência. Comentou da resposta sobre o aluno 

nota 10, que fala que pretendem dar continuidade, mas ainda não é 

certeza. Sobre a construção de uma creche no Harry Amorim Costa que 

ele pediu, a resposta que deram é falando que ainda não tem 

necessidade no referido bairro e os bairros que mais precisam é no Sol 

Nascente e Cia Portal, mas ele e todos os vereadores receberam várias 

mães clamando pela creche. Sobre as obras em Naviraí, está tudo 
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parado, porque estão trabalhando das sete as onze e das treze às 

dezessete é fechado para que possam analisar os projetos e as 

construções ficam paradas, sem trabalho para as pessoas que tanto 

precisam. E sobre as merendas nas escolas que é o assunto mais 

polêmico, comentou sobre um site da cidade, que falou que ele Fabiano 

Taquara e os vereadores Ederson e Eurides são mentirosos porque não 

está faltando merenda, mas eles estiverem nas creches onde a 

funcionária que o acompanhava falou que já estava a vinte dias comendo 

a mesma coisa, sem contar com todos os problemas que ele já comentou 

na sessão passada, e os diretores estão falando que está tudo bem e 

isso é mentira, porque os vereadores recebem denúncias todos os dias. 

Na quinta-feira foram na creche do bairro Sol Nascente e a funcionária 

da secretaria falou que ele e os outros vereadores não poderiam entrar 

porque a diretora não autorizou, eles só foram embora porque tinham 

uma reunião para ir, mas no artigo 81 diz: ”são infrações político-

administrativa do prefeito, sujeitas ao julgamento pela câmara 

municipal e sancionadas com a cassação do mandato, nos termos do 

inciso II e dos parágrafos do artigo anterior quando: III- impedir a 

atuação fiscalizadora do Poder Legislativo, bem como o exame de livros, 

folhas de pagamento e demais documentos que devem constar dos 

arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços 

municipais”. Então se estivesse tudo bem, eles estariam livres para 

entrar na creche, mas foram barrados. A gerente do núcleo de 

licitações da prefeitura de Naviraí, Viviane Bogarin, acredita que as 

gestões de merendas das escolas e creches deverá estar regular até o 

início do mês, então quer dizer que não tem nada regular ainda, tem que 

parar de ficar protegendo, são crianças que estão passando fome. Ela 

informou que está trabalhando com a ata que permite licitar até o dia 

27 de abril e uma nova pactuação tem que ser feita por mais um ano de 

validade, e já fez a chamada de uma nova licitação no dia 19 de abril na 



 

 

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

 

SECRETARIA 

 

modalidade pregão para atender as escolas, mas disse que a compra de 

alimentos para a merenda, para o hospital municipal, para as entidades 

conveniadas e para os cafés das repartições públicas não são feitas de 

forma individualizadas, então essas merendas que estão usando, são da 

gestão passada, e a gestão já não era boa, então os diretores das 

creches e escolas municipais, coloquem na cabeça que estão trabalhando 

com crianças, com o futuro do Brasil e uma bolacha de água e sal não 

sustenta ninguém não. Falou ainda que recebeu informação de que tem 

diretora de creche, que está filmando para desmentir os vereadores, 

mas disse que está falando porque ele mesmo que viu, não foi alguém 

que falou, e está aqui para trabalhar por Naviraí e pela população, não 

para ficar adulando gerente e prefeito e disse que seu gabinete está de 

portas abertas para quem quiser fazer alguma reclamação, desejou um 

abençoado feriado com uma Páscoa cheia de paz e alegria.  

 

Usou a tribuna o Vereador Josias de Carvalho, que cumprimentou a 

todos os presentes e ouvintes da rádio cultura, e iniciou dizendo que 

quinta-feira às oito horas da manhã estará nesta Casa de Leis o 

Deputado Estadual João Grandão, qual destinou o ano passado, as 

emendas que foram pagas neste mês, com a compra dos computadores, 

bebedouros, aparelho de autoclave e máquinas de lavar que são 

utilizadas nos postos de saúde, e espera contar com a presença de 

todos que quiserem participar, porque João Grandão tem tido um olhar 

carismático por essa cidade, enviando emendas, maquinários como 

patrola, pá carregadeira e caminhões, para serem utilizados na 

agricultura familiar. Falou sobre a situação das merendas e que na 

gestão anterior também cobrou muito e parabenizou os vereadores que 

estão fazendo a fiscalização, comentando que não podem ser barrados 

nas portas das escolas, se isso acontecer novamente tem que chamar a 

polícia para fazer um BO. E comentou que esteve em algumas creches 
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conversando com alguns pais, e na secretaria de educação, e no seu 

entendimento não houve a falta de alimentação, porque os nutrientes da 

alimentação oferecida eram suficientes para alimentar essas crianças; 

falou do atraso da licitação, mas será solucionado em questão de pouco 

tempo, e disse que tudo isso é fruto da gestão anterior, porque não 

andava e faltava tudo, e realmente faltava alimentação, mas essa 

gestão está colocando a casa em ordem e acredita nesta administração, 

porque esteve conversando com os gerentes, e os projetos que estão 

sendo feitos para que venham para esta casa de leis são 

importantíssimos e vai alavancar o município. Então todos têm que 

ajudar o município a crescer e de fato retomar o progresso, sem levar 

para o lado pessoal. Parabenizou a gerente de educação, Professora 

Fátima, que é muito responsável e também o professor Jacomélli que é 

coordenador e está dando toda assistência, e sabe que existem muitas 

coisas dentro da educação que precisam ser trabalhadas, inclusive foi 

informado que o organograma está vindo para Câmara, para ajustar 

alguns setores que precisam de mais funcionários, para que tudo 

caminhe com mais tranquilidade e que seja uma administração voltada 

para a população. 

 

 

 

Nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus, o Senhor 

Presidente encerrou a sessão, e para constar em ata, eu Marcio Andre 

Scarlassara, primeiro secretário, lavrei presente ata que vai por mim e 

o Presidente assinado. 
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SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos onze dias do mês de abril 

do ano de dois mil e dezessete.  

 

 

 Marcio Andre Scarlassara 

    Secretário 

  

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 

 


