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ATA DA 11a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/04/2017. 

 

 

 

 Aos dezoito 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 onze de abril do ano de dois mil e dezessete, se 

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

Comunicado interno nº 05/2017 de autoria do Sr. Rodrigo Gazette de 

Souza, Diretor de Controladoria, encaminhando cópia do balancete 

referente ao mês de março do corrente ano para eventual apreciação, 

conforme artigo 33, parágrafo VII do Regimento Interno desta Casa 

de Leis; Ofício n° 088/2017/Naviraíprev de autoria do Senhor Moisés 

Bento da Silva Júnior, Diretor Presidente, encaminhando balancete da 

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município, relativo ao mês 

de março de 2017. O Senhor Presidente informou que o balancete do 

Naviraíprev se encontra a disposição dos Senhores Vereadores na 
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Secretaria desta Casa de Leis. Ofício n° 014/2017 de autoria do Exmo.  

Vereador Luís Alberto Ávila Silva Júnior, requerendo que a cópia do 

Ofício 01/Patrimônio/2017 do Núcleo de Materiais e Patrimônio, 

juntamente com as Notas Fiscais 693 e 702 da Empresa LG de Souza 

Barsaglia ME seja anexada ao Requerimento nº 42/2017. O Senhor 

Presidente solicitou que os documentos sejam anexados ao 

Requerimento nº 42/2017. Ofício n° 004/2017 de autoria do Exmo. 

Senhor Vereador Ederson Dutra, líder da Bancada do Partido 

Socialismo e Liberdade – PSOL indicando o Vereador Eurides Rodrigues 

para compor a Comissão Especial de Inquérito nos termos do Art. 46 do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, visando apurar empréstimos de 

aparelhos de ar condicionado pertencentes à gerência de saúde, para a 

gerência de desenvolvimento econômico e para a gerência de serviços 

públicos. O Senhor Presidente solicita que os demais líderes 

partidários desta Casa indiquem, no prazo hábil, os Vereadores aptos a 

participarem da referida Comissão Especial de Inquérito. Não o 

fazendo, os demais membros serão designados pelo Presidente da 

Câmara, conforme Regimento Interno e Lei Orgânica.  

 

Em seguida o Senhor Presidente determinou ao primeiro secretário a 

leitura do expediente. 

 

 

APRESENTAÇÃO DE PROJETOS 

 

 

Projeto de Lei nº 12/2017 de autoria do Executivo Municipal; em 

regime de urgência; que em súmula: Autoriza o Poder Executivo a 

celebrar Termo de Fomento, para o exercício financeiro de 2017, com a 

Associação Naviraiense Terra e Paz – ANTEP, e dá outras 
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providências. (Em regime de urgência). O Senhor Presidente colocou em 

discussão o regime de urgência, em seguida em votação. Foi aprovado o 

regime de urgência. 

O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões para que 

possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o 

regimento interno. 

 

Projeto de Lei nº 13/2017 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei  

Orçamentária de 2018, 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° 59/2017 de autoria da Vereadora Maria Cristina 

Tezolini Gradella e vereador Claudio Cézar Paulino da Silva; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, 

com providências para o Senhor Adriano José Silvério, Gerente de 

Serviços Públicos, requerendo informações sobre as providências que a 

administração municipal está tomando em relação à limpeza e reparo 

dos bueiros da Rua Hortência, esquina com a Rua Maurício Gonçalves de 

Oliveira. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra a 

vereadora autora que cumprimentou a todos e falou que os moradores 

da Rua Hortência a procuraram várias vezes para fazer reclamação de 

que os bueiros estão todos entupidos com entulhos e restos de 
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construção, e foi informada pela própria administração municipal, que 

esses bueiros mesmo que estivessem limpos e desocupados não tem 

capacidade de drenar as águas, porque não tem tubulação suficiente 

embaixo do asfalto e mesmo que desentupa esses bueiros, ainda assim 

não vai resolver o problema, porque a água fica parada e apodrece em 

frente às casas e comércios, como açougue e restaurante causando um 

mau cheiro insuportável; e como a administração já tem conhecimento 

sobre o problema, precisa achar uma solução imediatamente; falou que 

já cobrou, mas não teve retorno do que está sendo feito e acha que 

agora é hora de tomar alguma atitude, mesmo que seja refazer aquela 

drenagem local, porque os moradores estão pagando um alto preço, por 

isso pede providências da administração municipal. Um aparte do 

vereador Claudio, que cumprimentou a todos e parabenizou a 

preocupação da vereadora e comentou que também entrou nesta casa 

de leis, com um pedido semelhante esses dias atrás para o Portal 

Residence que também é uma calamidade, então solicita a gerência de 

obras que acompanhe mais esses trabalhos, que são considerados 

pequenos, mas de grande importância para os munícipes em Naviraí. Em 

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

unanimidade. 

 

Requerimento n° 60/2017 de autoria dos Vereadores Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior e Josias de Carvalho; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente 

de Obras, a Senhora Maria Telma de Oliveira Minari, Gerente de 

Assistência Social, requerendo que seja encaminhado a esta Casa de 

Leis a cópia do Convênio referente à construção e funcionamento do 

CCI - Centro de Convivência do Idoso, localizado na Rua Hilário Stingen, 

no Bairro Boa Vista. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 
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palavra o vereador autor, que cumprimentou a todos e falou que no 

cumprimento de suas funções de fiscalização e no sentido de garantir o 

serviço público de qualidade, está pedindo a cópia do convênio do centro 

de convivência do idoso para saber o que foi pactuado na época dos 

encaminhamentos dos recursos do governo federal para a construção 

daquele espaço, que foi inaugurado em dezembro de 2016, mas ainda 

não está cumprindo suas funções; não está funcionando, então para 

verificar o que consta com as obrigações de parte a parte, está pedindo 

preliminarmente cópia do convênio; após um estudo mais detalhado 

desse convênio, vai encaminhar as medidas que forem cabíveis e fazer 

as cobranças. Um aparte do Vereador Marcio que cumprimentou a todos 

e falou que esteve na inauguração em dezembro, com a presença do 

deputado Geraldo Rezende que se emocionou, assim como alguns idosos 

ao constatar a grandeza e a beleza do projeto, com uma estrutura 

maravilhosa, e parabenizou o vereador pelo requerimento, falando que é 

muito oportuno, porque infelizmente não está sendo utilizado e daqui a 

pouco vai virar espaço para vândalos. O vereador Júnior agradeceu o 

aparte e falou que a princípio é isso, requerendo documentos para 

analisar e tomar providências cabíveis para que aquele espaço possa 

funcionar e cumprir sua finalidade. Com a palavra o Vereador Claudio 

falando que a preocupação do vereador é a mesma de todos desta casa 

de leis e comentou que esteve em Campo Grande para tentar conseguir 

o mobiliário para o centro de convivência do idoso, e que vai esperar vir 

essa documentação para colaborar com o vereador para que volte a 

funcionar o mais breve possível para a alegria dos idosos. Com a palavra 

o vereador Josias que cumprimentou a todos e falou que esse 

requerimento é de grande relevância porque essas pessoas já 

trabalharam tanto e merece de fato esse espaço e lembrou que na 

gestão do saudoso Euclides ele fez uma indicação pedindo para ser 

construída a casa do idoso, e hoje temos essa casa e quanto mais espaço 
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tiver melhor será para nossos idosos que tanto merecem e vai 

acompanhar juntamente com o vereador Júnior. Em seguida o Senhor 

Presidente colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 61/2017 de autoria da Vereadora Rosângela Farias 

Sofa; expediente endereçado ao Senhor Fábio Augusto Bonicontro, 

Gerente de Saúde, requerendo informações sobre os seguintes 

questionamentos: 1. se existe atendimento entre os surdos e os 

profissionais da saúde? 2. como são feitos esses atendimentos? 3. caso 

não haja, quais são as providências que estão sendo adotadas para 

atender e minimizar as barreiras comunicativas no serviço prestado? O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra vereadora 

autora que cumprimentou a todos e falou que fez esse requerimento por 

ter sido procurada por algumas pessoas, e pergunta se existe uma 

atendente que tenha um treinamento específico para diminuir a 

barreira entre os surdos e os profissionais da saúde na santa casa, 

porque é necessário um intérprete para que sejam entendidos; e 

comentou sobre uma funcionária com treinamento que fica no posto do 

Varjão, e pergunta se teria que convencionar todos os atendimentos dos 

surdos/mudos para o Varjão, para que faça o intercâmbio entre médico 

e paciente ou se essa funcionária terá que ir para a santa casa e ficar a 

disposição. Comentou ainda que entrou em contato com a gerente de 

educação e com o pessoal da ANPEDE – Associação Naviraense das 

Pessoas com Deficiência que tem um projeto que chama CIL – Central 

de Interpretação de Libras, e esse profissional ficaria a disposição e 

todas as vezes que tiver um surdo/mudo necessitando de atendimento 

médico, esse profissional seria convocado para estar presente, mas                                    

esse projeto ainda está no papel e como representante do povo não 

pode ser omissa e quer garantir o atendimento de qualidade do serviço 

público para essas pessoas e que seja diminuída as barreiras 
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comunicativas através da linguagem de sinais. Um aparte do vereador 

Klein comunicando que no mandato passado o vereador Donizete entrou 

com um projeto para que seja obrigatória a presença de interprete 

especializado em libras no hospital municipal, e se não foi vetada basta 

exigir a aplicação da lei. A vereadora Rosangela falou que foi aprovada, 

mas que não está sendo cumprida e também teve uma indicação em 2015 

dos vereadores Marcio Albino, Alexandre Goodman, Dejalma e Júnior 

do PT para criar a Central de Interpretação de Libras, e que está 

apenas no papel, mas espera que com a ajuda dos vereadores consigam 

fazer funcionar para contemplar as pessoas que estão necessitando 

desse atendimento com prioridade. O Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente agradeceu a presença do Jaime Dutra, Moacir 

Januário, presidente do sindicato dos bancários, professora Geni, 

diretora do CIE, pastor Samuel, presidente do COPEN, Rick Eventos, 

presidente da associação dos moradores do Jardim Progresso, Joyce 

Maria, presidente da associação dos moradores do bairro Ipê. 

 

Requerimento n° 62/2017 de autoria do Vereador Simon Rogério 

Freitas Alves da Silva; expediente endereçado ao Senhor Adriano José 

Silvério, Gerente de Serviços Públicos, requerendo o reparo e a 

manutenção da iluminação pública em torno do antigo laticínio municipal, 

em especial nas ruas Flórida e Diana. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, usou a palavra o vereador autor que cumprimentou a todos e 

falou que esse requerimento trata-se de uma velha cobrança que vem 

sendo feito constantemente pelos nobres vereadores, a respeito da 

iluminação pública no nosso município que está precária, e lembra em 

especial do vereador Ederson Dutra que por várias vezes cobrou uma 

atitude do executivo e até agora nada foi feito, e infelizmente 
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aconteceu um crime de violência sexual na madrugada de segunda-feira 

entorno do antigo laticínio e por isso colocou essas ruas, mas nada 

impede que o gerente olhe com carinho por toda a cidade. Um aparte do 

vereador Ederson que cumprimentou a todos e comentou sobre o fato 

da iluminação pública que vem cobrando em várias sessões e que uma 

hora iria aconteceu uma desgraça, por não ter gerente competente e 

por falta de gestão; sobre a iluminação perto do laticínio, ele fez um 

pedido verbal ao gerente Adriano Silvério para repor iluminação, porque 

um morador o procurou para reclamar da total escuridão colocando a 

vida das pessoas que passam por lá em risco, principalmente dos 

estudantes, mas não deram nenhuma atenção. Na verdade eles falam 

que quando o vereador faz uma solicitação ou cobrança, é porque está 

perseguindo o gerente, mas a falta de iluminação é questão de 

segurança, porque local escuro é prato cheio pra malandros praticar 

crimes, e foi exatamente isso que aconteceu e espera que seja o último 

caso a acontecer em Naviraí, e que tomem providências urgentes com a 

questão da falta de iluminação. Solicita ao prefeito que nomeie um 

gerente de iluminação pública para que ande pela cidade à noite e veja 

como a cidade está abandonada na total escuridão. O vereador Simon 

comentou que mais uma vez essa casa não foi ouvida e espera que o 

executivo olhe com mais respeito os pedidos dos vereadores, porque 

todos querem o bem de Naviraí. Um aparte do vereador Claudio falando 

que não poderia ficar de fora dessa discussão, porque realmente é um 

assunto que todos falam e solicitam, e que deve ser colocada uma 

pessoa realmente responsável pela iluminação pública o mais rápido 

possível, porque tem o dinheiro da COSIP para fazer esse serviço e 

solicita que arrumem outro caminhão também, porque o que tem é muito 

antigo e é necessário que tenha todos os equipamentos para que 

ninguém corra riscos. O vereador Simon finalizou pedindo desculpas em 

nome do executivo, à família da vítima, porque sabe que ninguém terá a 
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humildade de reconhecer que é responsabilidade deles e espera que de 

agora em diante tome uma atitude. Em seguida o Senhor Presidente 

colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente agradeceu a presença do Francisco, presidente do 

bairro João de Barro, do Reginaldo Carteirinha, e do Daniel que é 

presidente da UMAN. 

 

Indicação n° 22/2017 de autoria do Vereador Ederson Dutra; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para ao Senhor Fábio Augusto Bonicontro, 

Gerente de Saúde, ao Senhor José Carlos Gava, Diretor Executivo 

Hospitalar, a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de 

Obras, indicando que seja construída uma guarita no portão dos fundos 

do Hospital Municipal, portão esse que dá acesso aos veículos dos 

funcionários e às ambulâncias. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que faça o encaminhamento da indicação 

apresentada.  

 

Indicação n° 68/2017 de autoria da Vereadora Lourdes Elerbrock; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

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

Gerente de Serviços Públicos, indicando que seja feita a limpeza do 

terreno localizado entre a Rua Botocudos e a Avenida Caarapó, próximo 

à Escola Marechal Rondon. Usou a palavra a vereadora autora que 

cumprimentou a todos e falou que essa solicitação é no mesmo local 

onde aconteceu o crime esta semana, e pede encarecidamente que os 

órgãos públicos tomem providências necessárias, porque são pedidos 

dos moradores que estão clamando e implorando por ajuda e exigindo 

respeito dos órgão públicos. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 
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ao secretário para que faça o encaminhamento da indicação 

apresentada.  

 

Indicação n° 74/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior 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, ao Senhor Vander Luiz 

dos Santos Loubet, Deputado Federal, ao Senhor José Orcírio Miranda 

dos Santos, Deputado Federal, indicando que sejam elaborados os 

projetos e realizada a pavimentação asfáltica e drenagem no Bairro 

Jardim Oasis I, através de Emenda Parlamentar no valor de R$ 

1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), destinadas para 

infraestrutura do nosso município, pelos Deputados Federais Zeca do 

PT e Vander Loubet. Com a palavra o vereador autor falando que 

recebeu vídeo de um morador do Jardim Oasis de uma situação de 

calamidade, onde deveria ser a rua, é de pelo menos sessenta a oitenta 

metros alagada em frente à casa dele. Comentou que no inicio do ano 

esteve no escritório do deputado Vander Loubet, inclusive com o 

prefeito, e passado alguns dias, o deputado ligou falando que 

juntamente com o Zeca, que sempre atuam juntos fazendo as emendas, 

que ficou definido um milhão e duzentos mil reais para infraestrutura 

para Naviraí, que pode ser utilizado para asfalto, drenagem e 

recapeamento. Falou que após essa confirmação, teve uma conversa 

preliminar com o prefeito e a secretária de obras, e eles manifestaram 

naquele momento uma intenção de destinar esse recurso para 

recapeamento, mas entende que não, porque hoje o Jardim Oásis é o 

único bairro cem por cento na terra, existem outros tantos bairros que 

tem ruas de terra também, mas cem por cento na terra, o jardim Oásis 

é o único, os outros bairros de alguma forma tem recebido recursos 

principalmente oriundos do contrato da pactuação que foi feita da 
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renovação do contrato da Sanesul, e dentro desse contrato foi também 

encaminhado cinco milhões de reais para recapeamento, então várias 

ruas do município estão sendo recapeadas. Falou que entende que não dá 

para destinar um recurso nesse momento de emenda para recapeamento 

de asfalto, enquanto tem um bairro que está na terra ainda, entende 

que é uma falta de respeito com a população daquele local. Um aparte 

do vereador Ederson, falou que no mandato passado na época do seu pai, 

vereador Jaime Dutra, no Jardim Oásis I foi feito um projeto e 

entregue ao deputado Vander Loubet, mas aconteceu aquele fato e seu 

pai não pode dar prosseguimento ao pedido, e os deputados federais, 

como Zeca do PT, Delcídio do Amaral, Vander Loubet e deputados 

estaduais sempre olharam para Naviraí com carinho, então crê que esse 

é o caminho; e disse que asfalto, drenagem e esgoto é saúde para todos. 

Aproveitou para parabenizar o governo do PT que sempre olhou para os 

pobres, e acredita que o Vander e o Zeca não ficarão indiferentes a 

esse pedido e com certeza essa verba virá, mas também depende do 

prefeito direcionar para o Jardim Oasis. Com a palavra o vereador 

Claudio Cesar falando que é melhor fazer o asfalto porque o bairro é 

relativamente pequeno, e também já tem cinco milhões de 

recapeamento de pactuação com a Sanesul, que já vai deixar mais de 

oitenta por cento as ruas de Naviraí recapeadas. Um aparte do 

vereador Josias, lembrando que ele, o Júnior do PT e Fi da Paiol, 

estiveram em Campo Grande no escritório do deputado Biffi que liberou 

uma verba que estava encravada e destinou para algumas ruas do 

Jardim Oásis II que também não tinha nenhuma rua asfaltada, e agora 

tem que lutar pelo Oasis I. O vereador Júnior falou que a intenção 

dessa indicação é tornar pública a discussão, porque a emenda já foi 

comprometida pelos dois deputados Zeca e Vander, e entende que o 

recapeamento pode ser feito com recurso próprio como foi feito na 

administração passada. Comentou ainda que o bairro Sol Nascente está 
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sendo todo asfaltado e está sendo feita a drenagem da Amélia Fukuda, 

o BNH velho também é todo asfaltado, apesar do asfalto estar em 

condições precárias e precisando do recapeamento e no meio disso o 

Jardim Oásis todo na terra, então toda água que não for captada pela 

drenagem do Sol Nascente e da Amélia Fukuda, vai descer pelo Jardim 

Oásis e deixar todo alagado em uma situação precária, e ainda prejudica 

o asfalto do BNH e Flamboyant, então o asfaltamento e a rede de 

drenagem do Jardim Oásis vai melhorar muito a qualidade de vida 

daquelas pessoas. Um aparte do Vereador Fabiano que lembrou que uma 

parte da Rua André Rodrigues, foi uma emenda do Jaime Dutra junto 

como Vander. O vereador Júnior do PT falou que quer fazer o executivo 

municipal entender que os vereadores querem que o recurso seja 

encaminhado para o asfalto do Jardim Oásis, e querem se fazer ouvir 

porque a população é que está solicitando e cobrando. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário que faça o encaminhamento 

da indicação apresentada. 

 

O Senhor Presidente agradeceu a presença do desportista Jadilson 

Maciel, dos funcionários públicos, Hernandes da Silva e Jair Marques, 

do advogado Fauze Selem, Procurador Jurídico do Município, o Sr. 

Osvaldo membro da executiva do partido dos trabalhadores e Ronan 

Botelho, professor.  

 

Indicação n° 75/2017 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

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

Rocha, Gerente de Obras, indicando que seja realizada a pavimentação 

nas Ruas Dilma e Marília, no Bairro Varjão. Em seguida solicitou ao 

secretário que faça o encaminhamento da indicação apresentada. 
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Moção de Congratulação n° 07/2017 de autoria do Vereador Fabiano 

Domingos dos Santos e demais edis; expediente endereçado ao Senhor 

Everson Antonio Rozeni, Comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar 

de Naviraí - MS, apresentando nossos parabéns pela promoção ao 

Comando do 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí - MS. 

Agradecemos pela dedicação e comprometimento que tem demonstrado, 

nos anos em que tem prestado serviços à sociedade, desejando sucesso 

nesse novo desafio profissional. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, usou a palavra o Vereador Marcio falando que o Comandante 

Rozeni tem feito um grande trabalho pela sociedade de Naviraí em 

especial pela guarda mirim, sendo um colaborador como instrutor, 

professor e um dos responsáveis pela volta da guarda mirim em Naviraí. 

Um aparte do vereador Ederson, que disse que falar do Comandante 

Rozeni, da carreira, da vida dele é fácil, porque é uma pessoa que 

sempre optou pela ética, honestidade, nunca teve sua honra maculada, 

sempre tratou a todos com o maior respeito, está sempre sereno 

mesmo nas horas de crise, é um orgulho para a Polícia Militar. Essa 

moção é louvável e veio de encontro para que todos entendam e saibam 

que tem pessoas boas em Naviraí e que gostam de Naviraí, que usa a 

corporação para atender, servir e proteger e merece todo 

reconhecimento. E temos que lutar porque pessoas como o Rozeni, não 

pode sair de Naviraí, tem que ser um exemplo para nossas crianças e 

para todos nós como pessoa, porque tem ética, e quando se tem ética é 

justo. Parabenizou e desejou que Deus o abençoe sempre em sua 

caminhada. O Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovada. 

 

O Vereador Júnior do PT pela liderança, falou que no artigo 97 do 

regimento interno, enquanto líder partidário, pedir o uso da palavra 

para tratar de assunto relevante ou urgente. E pediu para tratar de um 
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assunto tanto relevante quanto urgente, falando que na semana passada 

teve uma informação através de um servidor da saúde que as quinze mil 

doses da vacina contra H1N1 que foram adquiridas pela administração 

municipal no ano passado, havia sobra de aproximadamente cinco mil 

doses, e com a data de validade estabelecida no dia 30 de abril de 

2017, que será daqui doze dias. Então no dia de hoje pela manhã, esteve 

no posto de saúde do Varjão falando com a responsável pelo posto e 

ficou sabendo que na verdade são cinco mil e oitocentas doses. Ontem 

no dia 17 de abril foi iniciada no País inteiro a campanha de vacinação do 

ministério da saúde, então já foram encaminhadas as doses das vacinas 

do H1N1 para os grupos prioritários, que são os idosos acima de 65 anos 

e as crianças de 6 meses até dois anos de idade, e para sua surpresa 

ficou sabendo que as vacinas que sobraram começaram ontem a data de 

validade, então ele tem o cuidado de trazer os dados para que a 

população perceba qual é o seu intuito e  propósito; falou que no 13 de 

fevereiro protocolou nessa casa o requerimento nº 7/2017 requerendo 

informações do gerente de saúde a respeito do cumprimento da Lei nº 

1.009 de sua autoria, aprovada o ano passado que dá direito a vacina aos 

servidores da educação do município por conta do contato com o grande 

público, com várias crianças nas escolas, enfim fez sua explanação 

naquele momento, a lei foi aprovada e está válida. No dia 15 de março 

foi respondido que as providências já estavam sendo tomadas, que teria 

vacina para todos e que iria cumprir a lei. O alerta foi dado há dois 

meses atrás, e a servidora responsável cobrando para iniciar para que 

não embolasse com a chegada da campanha em abril, e é o que está 

acontecendo no momento. Então informou a população que a vacina está 

disponibilizada para todos que forem procurar, indistintamente, e tem 

que levar a carteira de vacinação, se não tiver, a pessoa tem o direito 

de ter um comprovante emitido pela secretaria de saúde, comprovando 

que você recebeu a dose da vacina. No seu entendimento o que está 
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acontecendo é um descaso, porque essas vacinas foram adquiridas com 

recursos públicos, inclusive com recurso que foi devolvido da câmara 

para uma finalidade específica, e todos estão correndo sérios riscos, 

devido a irresponsabilidade de ter que jogar as vacinas que estão para 

vencer. O Vereador Marcio comentou sobre o requerimento falando das 

vacinas, e a resposta da administração falava que estava tudo sobre 

controle e no prazo certo, e agora todos estão vendo esse descaso com 

a população, a seu ver eles estão brincando com a saúde e virando 

profissionais em assassinar pessoas em Naviraí. A vereadora Cris 

Gradella falou da sua preocupação com a vacinação e disse que as doses 

novas do ministério da saúde que chegaram e que iniciou ontem a 

campanha, serão somente para o grupo prioritário, e as doses que vão 

vencer até 30 de abril está estendida para toda população, mas só até o 

dia 30 de abril, se as pessoas deixarem para vacinar posteriormente, 

não terá vacina. Essa é a preocupação, porque existe uma grande 

quantidade e tem prazo para cumprir, mas se tivesse iniciado 

anteriormente essa vacinação, poderia estar toda população vacinada, 

no entanto, vai faltar no final com certeza. O Vereador Josias 

comentou que na gestão anterior ocorreu esse fato, trazendo 

transtornos a população, com oportunistas se aproveitando do momento 

para vender as vacinas compradas em outros lugares desconhecidos, 

sem fiscalização, sem autorização, com pessoas desesperadas saindo da 

cidade a procura das vacinas; e o fato é que se houve falta de 

planejamento tem que ser apurado e convocar o gerente de saúde para 

fazer uma explicação sobre tudo isso. O vereador Júnior falou que hoje 

de manhã esteve no local, para trazer informação mais atualizada 

possível, e o controle dessas vacinas será cobrado por esta casa de leis, 

porque a população tem esse direito e a secretaria de saúde tem esse 

dever, e vai querer o registro de tudo. Falou que a responsabilidade de 

todo esse fato é da secretaria de saúde. O Vereador Ederson falou que 
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a Cris Gradella foi muito feliz na fala dela, não só por entender de 

saúde, mas como ser humano, porque a mínima inteligência sabe que 

vacina é prioritário, e quando veio a resposta falando que estava tudo 

sobre controle, na verdade está um descontrole total, porque a saúde 

está à deriva, não tem planejamento, não tem gerência. A vereadora 

Lourdes sugeriu que os servidores do posto de saúde poderiam ir até as 

escolas para agilizarem a vacinação. O vereador Claudio falou que tudo 

isso é muito preocupante, porque no ano passado vieram doze mil doses 

para o grupo de risco, e os professores não estavam incluídos, Naviraí 

tem cinquenta e dois mil habitantes e se todos forem tomar a vacina, 

vai faltar para o grupo de risco e para os professores. O vereador 

Júnior disse que os professores foram incluídos esse ano como grupo de 

risco, então eles terão as doses do ministério, mas os demais servidores 

da educação tem lei municipal que garante também, mas entram nas 

doses extras. Falou que para ele não serve convocar o gerente de saúde 

para dar explicação, o que ele quer ver é atitude dessa gerência, porque 

sabe desde o começo do ano, que as doses têm validade curta e só 

começou vacinar treze dias antes da validade. Deixa o alerta para que a 

população procure o posto de saúde do Varjão para tomar a sua dose da 

vacina, se protejam, porque ninguém sabe como será esse ano. O 

vereador Fabiano sugeriu que distribuísse as vacinas em todos os 

postos, para que não haja fila. O vereador Júnior disse que com 

exceção da vereadora Cristina que é da área da saúde e do vereador 

Marcio que tem uma atuação mais próxima, todos sabem que é obrigação 

do gestor, não pode deixar nesse ponto que está, porque vai causar 

tumulto, mas faz votos e torce para que consiga usar todas as cinco mil 

e oitocentas doses, que sejam todas utilizadas na população de Naviraí, 

mas infelizmente pelo histórico que temos, dificilmente vai conseguir. 

Disse que está dando este alerta com dois propósitos, primeiro é de 

informar que existem essas doses das vacinas disponíveis e com prazo 
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de validade curto, só para esse mês, e até agora não teve nenhuma 

divulgação por parte da prefeitura nesse sentido. O segundo alerta é 

deixar claro e evidente que vai cobrar as responsabilidades por esse 

caso, na próxima sessão já entrará com requerimento pedindo que ao 

final desse mês, enviem o relatório de todas essas doses e explicações 

do porque que isso não foi feito como deveria em fevereiro, com 

tranquilidade, distribuindo nos postos de saúde, indo às escolas para 

garantir o cumprimento da lei. A responsabilidade será atribuída a quem 

de direito for, porque passaram a metade do ano passado falando dessa 

doença, lamentando as mortes ocorridas em Naviraí, então não dá para 

admitir em hipótese alguma que isso aconteça novamente em Naviraí, 

principalmente por falta de planejamento, por falta de sensibilidade, e 

de olhar por quem mais precisa, de olhar para a população mais carente 

que de repente não está ouvindo a sessão da câmara porque acorda às 

quatro horas da manhã para trabalhar e só volta às seis horas da tarde, 

e só quer tomar banho, jantar e dormir, então eles serão penalizados, e 

é por eles que está aqui falando. 

 

Pela ordem o Vereador Ederson Dutra, falou que recebeu informação de 

que a rádio Cultura vai cortar a transmissão da sessão meio dia, motivo 

que a energisa fará reparos na região. 

 

 

TRIBUNA 

 

Usou a tribuna o Vereador Josias de Carvalho, cumprimentando aos 

ouvintes da Rádio Cultura, ao representante do Veja MS, ao Baiano, 

Junior da folha de Naviraí, Rick Eventos, e iniciou dizendo que a Lei 

Orgânica do Município, fala da organização municipal e da organização 

político-administrativa e no artigo 7º fala que: “Os Poderes Executivo e 
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Legislativo são independentes e harmônicos, vedada a delegação de 

poderes entre si.” Então parabeniza a atuação dos vereadores quando 

cobram e fiscalizam, porque esse é o seu papel e foram escolhidos 

dentre tantos candidatos para representar os munícipes, e entende 

como câmara e detentores do poder que foram delegados pela 

população, e quando está falando dos poderes independentes, como 

executivo e legislativo,  por isso que fazem as cobranças e vai cobrar as 

irresponsabilidades, porque não está aqui para alisar o que é errado, e a 

população quer ver as coisas acontecendo, e por ser participante dessa 

administração, quer ajudar a gestão atual a andar no caminho certo. 

Como vereador por várias vezes já esteve na prefeitura e nas 

secretarias conversando com os gerentes, falando sobre o bom 

relacionamento com essa casa de leis, mas no momento, estamos vivendo 

um caos generalizado, com País quebrado, Estado falido e o município 

tendo que suportar todas as cargas, então não está fácil para a 

administração, por isso que ele se dispõe a ajudar nessa administração e 

a população de Naviraí, porque quer ver uma cidade cada vez melhor, 

como está acontecendo, com as ruas limpas, coletas de lixo sendo 

feitas, porque são coisas que não acontecia na gestão passada. Então 

fala publicamente na tribuna, que acredita nesta gestão e que estará 

dando todo suporte para essa administração, para ver Naviraí cada vez 

melhor. 

 

Usou a tribuna o Vereador Antonio Carlos Klein, que cumprimentou a 

todos e disse que queria deixar sua mensagem a toda população no 

sentido de que os vereadores estão trabalhando, cada um fazendo suas 

cobranças, mas também dar uma palavra de ânimo a toda população em 

relação a administração municipal. Falou que estamos passando um pouco 

mais dos cem dias e nova administração municipal começa a dar os 

passos no sentido de arrumar a casa e Naviraí, e todos sabem do seu 
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posicionamento nesta Casa em relação as duas anteriores 

administrações, que foi um crítico bastante veemente pela forma que a 

cidade estava sendo administrada e das coisas que não aconteciam na 

cidade. Infelizmente essas administrações acabaram deixando Naviraí 

num estado de desânimo, desacreditada totalmente perante o cenário 

estadual e nacional; não houve motivação da população, dos empresários 

para estabelecimentos de novos empreendimentos, de melhorar e de 

proporcionar mais emprego para nossa cidade, que é o maior problema 

de Naviraí. Mas a atual administração tem feito um trabalho de 

arrumar a casa para que Naviraí possa bem alicerçado dar os passos que 

precisam, para que o entusiasmo do crescimento volte a imperar em 

nossa cidade. Ele, junto ao Partido Verde apoiou a candidatura do atual 

prefeito, e foi o primeiro partido a ir junto às ruas na campanha para 

pedir votos, e a população maciçamente atendeu, pela mudança e 

retomada do desenvolvimento elegeu o atual prefeito que está 

trabalhando incansavelmente para melhorar e as coisas poderem andar. 

Muitas das críticas que estão sendo feitas hoje são consequências do 

passado que ficou desarrumado, e agora está sendo feito às duras 

penas, com muito trabalho, mas está sendo feito. Está aqui apostando 

que vai dar certo, que Naviraí vai retomar o crescimento, que teremos 

dias melhores, com uma saúde boa para todos, com a regionalização do 

hospital municipal, com a concretização da hemodiálise em nossa cidade, 

com geração de empregos para ganhar seu dinheiro e sustentar sua 

família. Então neste momento, todos precisam se unir com a 

administração para que as coisas possam caminhar para a retomada. 

Disse ainda que todos sabem que o Dr. Klein não é de duas palavras e 

nem de meias palavras, mas está apostando na retomada do 

crescimento, mas se chegar em um ponto em que nada aconteça, estará 

aqui fazendo cobranças, mas agora é o momento da população se unir 

com a administração para fazer com que Naviraí volte a ter entusiasmo, 
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que se abra empresas, que tenha segurança, saúde e uma forma melhor 

de viver, é isso que a administração quer e espera que realmente 

aconteça, então deixa sua palavra de apoio e de confiança na 

administração e na população que estará de braços unidos para fazer 

uma Naviraí melhor para todos. 

 

Usou a tribuna o Vereador Marcio Andre Scarlassara, cumprimentando 

o senhor Presidente, colegas vereadores, público presente, ao Dr. José 

Pacher, ortopedista, Dr. Gradella, ao vereador Simon pela indicação 

referente a iluminação pública de Naviraí, no qual todos os vereadores 

cobram, seja com indicações ou pessoalmente sobre muitos tipos de 

demandas, mas infelizmente não são atendidos e a administração não 

está deixando de atender aos vereadores, e sim à população que 

solicita, então o que aconteceu nessa semana com o crime de estupro 

não foi por falta de aviso e deixa registrado sua solidariedade com a 

vítima e a família, e acredita que o Dr. Galinari, delegado de polícia irá 

resolver esse caso e colocar esse bandido na cadeia. Comentou que foi 

conversar com o Dr. Flávio, psiquiatra que é um grande amigo, e pedir 

encarecidamente para que ele não saia do município nesse momento, até 

que consigam contratar outro médico para a psiquiatria em Naviraí, 

porque ela já iria parar agora dia 30 de abril; disse ter solicitado até ao 

deputado Paulo Corrêa para intervir junto a ele, por ser cunhado do Dr. 

Flávio, e conseguiram com que ele fique no município atendendo a 

população carente. Então está confirmado que o Dr. Flávio continuará 

atendendo no município de Naviraí. Aproveitou para agradecer o 

Prefeito Izauri e Dr. Fabio Bonicontro, por ter sentado com o Dr. Flávio 

e acertado os pontos negativos. E disse que quando tem que criticar, 

critica, quando tem que cobrar, cobra e quando tem que elogiar, elogia 

também. Comentou ainda sobre as vacinas, que o Vereador Júnior 

comentou, e que o entristece devido o caos que tivemos no ano passado 
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referente às vacinas, em que a Câmara devolveu dinheiro para a 

prefeitura comprar as vacinas e hoje está prestes a jogar fora devido o 

vencimento, mas ainda dá tempo de resolver e espera que a secretaria 

de saúde reconheça o erro e faça uma vacinação em massa, colocando 

vacinas em todos os PSF´s, comércios, fazendas, e que faça a vacinação 

fora do expediente. Pediu que todos que estão ouvindo que vá até o 

posto do Varjão e avise quem puder para serem vacinados. Para finalizar 

pediu para a população avisar aos vereadores quando for a um PSF e não 

tiver um médico fazendo o atendimento, porque isso não pode 

acontecer. Desejou uma boa semana a todos e disse que está a 

disposição de todos. 

 

Usou a tribuna a Vereadora Rosângela Farias Sofa, que cumprimentou 

aos ouvintes da radio cultura, desejando um bom dia; agradeceu ao 

pessoal do portal Veja MS pela divulgação das atividades desta Câmara, 

ao Dr. Pacher e a todos que estão presente. E falou que procura 

atender a todos que a procura, com respostas plausíveis e não com 

invenções, e comentou sobre a resposta ao seu requerimento nº 18 

sobre as cirurgias eletivas, que não a convenceu, mas que tem que 

passar para a população, que fala que a situação está assim desde a 

gestão passada, e que a estratégia é a reposição de materiais que 

faltam, entretanto essa reposição se dará por conta dos materiais que 

só é possível depois dos trâmites legais; então ela solicita que esses 

trâmites sejam mais rápidos porque tem muitas pessoas doentes 

aguardando. Disse que no dia de hoje estará reunida com o prefeito, 

juntamente com a vereadora Cris Gradella, para saber o que será feito 

para resolver essa situação. Em seguida fez uma homenagem aos 

ciclistas de Naviraí, pela passagem do dia Nacional do ciclista que foi no 

dia 15 de abril. Falou também que hoje é o dia Nacional do livro infantil 

e do nascimento de Monteiro Lobato, escritor de renome, dentre seus 
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livros, Monteiro Lobato conta a história de Jeca Tatu, que fala muito na 

defesa do meio ambiente, reforma agrária, campanhas em melhorias da 

saúde, sobre petróleo e tudo de uma maneira lúdica, puxando a criança 

e o adolescente para a leitura; então disse para as pessoas que estão 

envolvidas na cultura, que hoje é dia de falar sobre isso, para tirar as 

crianças do celular e da televisão e leva-las para o livro para conhecer 

essas realidades. Falou ainda que gostaria muito que o prefeito 

municipal começasse a colaborar com a câmara para que todos 

desenvolvam bem o seu trabalho e também ajuda-lo a resolver o dele. 

Para finalizar agradeceu e disse que está a disposição de todos. 

 

Usou a tribuna o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, que 

cumprimentou ao senhor Presidente, vereadores, vereadoras, ao público 

que permanece no plenário, aos ouvintes da rádio Cultura, e disse que 

tem recebido algumas respostas das solicitações feitas, que algumas 

são satisfatórias, outras nem tanto, mas vai continuar cobrando e que o 

seu intuito nesta casa de leis, é bem representar a população que 

confiou seu mandato parlamentar. Foi eleito por parcela da população 

que acreditou nele, mas que foi eleito para representar todos os 

cidadãos, os que votaram nele e os que também não votaram, assim 

como o prefeito precisa ter essa dimensão de que ele representa e 

administra para todos, para os que votaram e os que não votaram 

também. Disse ter visto com muita preocupação algumas atitudes e 

ações tomadas pelo executivo municipal, no sentido de não 

aproveitamento de quadros capacitados de servidores efetivos que já 

estão na sua função há muitos anos desempenhando com tranquilidade, 

com conhecimento e que se prepararam para estar ali, e não está 

falando de cargos de confiança não, está falando de aproveitamento 

mesmo dos servidores capacitados que a prefeitura dispõe. Então é 

preocupante quando entra numa gerência e quer mudar tudo da noite 
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para o dia, refazer do zero; acaba vendo o que está acontecendo hoje, a 

falta de planejamento que é uma coisa que foi muito discutido aqui 

nesse plenário, porque é preciso ter planejamento e saber o que vai ser 

feito lá na frente, é preciso se preparar, mas também sabe que existem 

problemas que não tem como planejar, surgem do nada, mas tem que 

tentar resolver, tem que ter uma solução, mas tem muitas coisas que 

tem que se planejar, e para essas tem que estar preparado, precisar ter 

uma equipe coesa, que conhece do assunto, porque quem padece e quem 

mais sofre é a população mais humilde com a falta de planejamento da 

gestão. Mas é um problema que não vem de hoje, muitas gestões já 

passaram e correram no mesmo erro, sabe que os funcionários que 

estiveram ao lado do prefeito anterior, não terão o seu espaço e não 

serão bem aproveitados. Falou que isso é um absurdo, porque cada 

cidadão tem direito de se manifestar no processo eleitoral, tem direito 

de escolher um lado sim, seja ele servidor público, seja empresário, não 

podem implantar uma política de terror, porque quando os critérios 

utilizados não são técnicos, não é fazer um serviço público de qualidade 

e melhorar a qualidade de vida do cidadão naviraiense, isso é fazer as 

pessoas sofrer. Disse que está visitando as gerências, conversando com 

os servidores, e nestas visitas tem constatado algumas discrepâncias, 

nada que seja uma tomada de providências administrativas, seja através 

de CI ou através de denúncia, nada nesse porte ainda, mas algumas 

coisas sabe que está prejudicando a gestão e prejudicando o bom 

andamento da gestão, e prejudica também o oferecimento do serviço a 

população que paga os seus impostos e tem o direito de ser atendido 

com dignidade. Esse é o seu propósito, cobrar a gestão pública para que 

o serviço público aconteça e aconteça com qualidade, respeitando cada 

cidadão do nosso município. 
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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. 

 

 

SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

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

do ano de dois mil e dezessete.  

 

 

 Marcio Andre Scarlassara 

    Secretário 

  

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 

 


