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ATA DA 14a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09/05/2017. 

 

 

 

 Aos nove dias do mês de maio 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 três de maio do ano de dois mil e dezessete, se 

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

Ofício Geocon n° 007/2017, de autoria do Senhor Renato Napolitano de 

Souza, Gerente do Núcleo de Contabilidade, encaminhando os 

balancetes da Prefeitura Municipal, referentes aos meses de 

Janeiro/2017 – Fevereiro/2017 e Março/2017; o Senhor presidente 

informou que os balancetes se encontram a disposição dos Senhores 

Vereadores na Secretaria desta Casa de Leis. 
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APRESENTAÇÃO DE PROJETOS 

 

 

Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2017 de autoria do Ederson 

Dutra; que em súmula: Concede Título de Cidadão Naviraiense aos 

cidadãos que específica. (Sandra Izabel Bogaz Nespolo – Diretora da 

Escola Estadual Juracy Alves Cardoso, Rosângela Aparecida Zaupa 

Magrinelli – Coordenadora da Escola Estadual Juracy Alves Cardoso, 

Livrado Monge Arévolo, Investigador aposentado de Polícia Civil de 

Naviraí-MS, Dr. Claudineis Galinari, Delegado Chefe da Regional da 

Delegacia de Polícia Civil de Naviraí-MS, Dr. Edson Luis Ruiz Ubeda, 

Delegado Titular da Primeira Delegacia Civil de Naviraí, Dr. Eduardo 

Lucena, Delegado Adjunto da Primeira Delegacia Civil de Naviraí-MS, 

Dr. Hudson Parra Miranda, Delegado da Polícia Civil de Glória de 

Dourados-MS). O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria 

de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões para que 

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

regimento interno. 

 

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

 

Requerimento n° 73/2017 de autoria da Vereadora Rosângela Farias 

Sofa; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José 

Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Astolfo Carlos 

Mendes, Gerente de Meio Ambiente, a Senhora Fátima de Lourdes 

Ferreira Liutti, Gerente de Educação e Cultura, requerendo que em 

nosso município sejam implantadas formas de utilização da borra do 



 

 

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

 

SECRETARIA 

 

café. As ações adotadas devem contar com a participação e 

envolvimento de várias gerências, principalmente na elaboração de 

projetos, por meio dos quais sejam previstos a captação do material, os 

postos de coleta, o armazenamento e a destinação final, que implica a 

utilização do produto. Tudo isso, para que possamos ter uma alternativa 

de promover a diminuição do acúmulo do referido resíduo no meio 

ambiente, e entendendo que cada um fazendo sua parte, efetivamente 

estará auxiliando o planeta a se tornar mais sustentável. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra a vereadora Rosangela 

que cumprimentou a todos e falou que fez esse requerimento pedindo o 

envolvimento das gerências competentes na parte da educação, da 

cultura, do desenvolvimento e do meio ambiente, porque já trabalhou no 

setor de reciclagem e de estar junto a coleta sabe o quanto de material 

orgânico é mandado para o aterro, e Naviraí não disponibiliza de nenhum 

outro tipo de adubação a não ser a quem vem do JBS, e no município 

existem várias fontes consumidoras dessa adubação, como o cinturão 

verde e esse tipo de adubação orgânica é muito viável para hortas; 

disse que fez algumas pesquisas e tem várias cidades na região de São 

Paulo e Paraná que utilizam a borra do café como adubação alternativa, 

então porque Naviraí não se envolver e começar fazer a diferença 

também, sendo que um pequeno comércio é capaz de consumir quinze 

quilos de café e a borra é um material orgânico, limpo sem 

contaminação, que pode ser coletado, levado para uma área e ser 

trabalhado para devolver para a natureza, esse é um compromisso que 

todos devem ter. Já conversou com o gerente do meio ambiente e estão 

afinados nesta ideia, onde irão colocar alguns tambores em lugares 

estratégicos para fazer essa coleta e vão fazer um estudo de onde 

poderão desenvolver esse projeto piloto, pequeno, para ver o 

desenvolvimento para começar a trabalhar nas escolas e levantar essa 

bandeira da adubação alternativa, orgânica e reaproveitando realmente 
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a parte orgânica e a política do meio ambiente é realmente essa cuidar 

do nascimento ao tumulo, então nasceu a fruta, comeu e jogou a casca 

no local certo para fazer o esterco para voltar ao pé da planta, onde 

dará mais frutas, então esse é o compromisso que tem visão ambiental, 

para termos mais saúde, mais vida com um desenvolvimento melhor. Com 

a palavra o Vereador Jaimir parabenizando a vereadora por esse 

requerimento e tantos outros, onde mostra a sua preocupação com meio 

ambiente em um todo. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

O Vereador Marcio Scarlassara agradeceu a presença do Dr. Jair 

Henrique Dutra, advogado que está prestigiando a sessão. 

 

Requerimento n° 74/2017 de autoria dos Vereadores: Lourdes 

Elerbrock, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior e Simon Rogério Freitas 

Alves da Silva; 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 esclarecimentos sobre a Escola de Informática do 

Município, referentes ao tempo de duração dos cursos ministrados e 

seus respectivos níveis. Tendo em vista que requerimento anterior, 

apresentado por esta Casa de Leis, já fizera solicitação sobre o início 

das aulas, público atendido e critérios de admissão, gostaríamos ainda 

de ser informados se realmente serão efetivadas as aulas no referido 

local ainda este ano. Caso as aulas não ocorram, gostaríamos que nos 

fossem apresentados os motivos para isso. O Senhor Presidente colocou 

em discussão, com a palavra a vereadora Lourdes falando que estão 

reeditando esse requerimento, porque já fizeram essa solicitação e 

recebeu um ofício informando que seria iniciada as aulas em dez dias, 

mas até agora está tudo parado e muitas pessoas estão pedindo pelas 
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aulas de informática; então solicita a gerente de educação mais 

agilidade e colaboração com as pessoas que não podem pagar pela 

escola, pelo simples fato de quem não sabe nada sobre informática é um 

analfabeto digital, e é muito importante, porque ser tudo gira em torno, 

por ser a era da informática. Com a palavra o vereador Júnior do PT, 

que cumprimentou o Senhor Osvaldo, seu companheiro de partido, e em 

nome dele a todos os presentes, e falou que a dois meses atrás, fizeram 

uma cobrança por escrito desse mesmo pedido e que juntamente com o 

vereador Simon estiveram na gerência de educação, inclusive veio a 

resposta falando que já estava tudo organizado para que o 

funcionamento da escola de informática do município começasse. Um 

aparte do vereador Simon que fez a leitura da resposta da gerente de 

educação. O vereador Júnior retomou a palavra e disse que essa 

cobrança é justa, vem em tempo porque a resposta já tem mais de um 

mês e acredita que a administração precisa agilizar essa situação 

dentre outras tantas que já foi cobrado aqui, e esse é um projeto que 

sempre funcionou bem e que forma por ano mais de oitocentos alunos, 

então existe um anseio da população para que esse serviço seja 

reativado mais rápido possível. Um aparte do vereador Marcio 

Scarlassara perguntando se não irão fechar a escola de informática 

assim como foi feito com a biblioteca, porque a Carol, gerente de 

cultura fechou a biblioteca, assassinando assim a literatura de Naviraí, 

então quem sabe eles não querem manter fechada a informática esse 

restante de ano e só reabrir o ano que vem. Um aparte do vereador 

Ederson Dutra falando que o endereço que citaram na resposta da 

gerência de onde acontecerão as aulas, causou estranheza porque não 

pode ser destinada para essa finalidade, por ser uso exclusivo aos 

idosos, e se o ano passado foi formado oitocentos alunos, este ano já 

estão bem atrasados, assim não irá retornar o desenvolvimento, porque 

não têm estudo para as crianças; estão cometendo uma barbárie. Então 
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pede a gerente de educação para rever e colocar como prioridade, 

porque estará atendendo as pessoas carentes. O vereador Júnior do PT 

disse que para ser bem esclarecido, contou que ao tomar conhecimento 

da resposta entendeu que poderia haver algum problema, porque de 

fato o centro de convivência do idoso não foi feito para isso, mesmo 

entendendo que a administração queira economizar com os aluguéis, 

porque a escola de informática era em um prédio de aluguel, tem que 

ter o cuidado na ânsia de economizar a qualquer custo, para não 

cometer nenhum crime, irregularidade ou pior, penalizando a população 

que é quem precisa do serviço. Ao chegar nesse entendimento, ele 

comunicou a administração que poderia ter algum problema com o local, 

e ficou sabendo informalmente que não será mais no local informado, 

então a resposta já ficou defasada e entende que precisa atualizar a 

informação, porque já estamos no quinto mês do ano e obviamente se 

formou no ano passado oitocentos alunos, dificilmente vai chegar a 

metade, porque não há sequer uma previsão de retomada desse 

trabalho. E uma de suas preocupações é de cobrar a administração, e 

também para que não cometa nenhuma irregularidade, porque aqui 

ninguém torce pelo pior, está aqui para ajudar seja através de 

requerimentos, reuniões ou das diversas formas que tem para fazer, 

seja cobrando, fazendo críticas, elogiando ou conversando, e entende 

que tem ajudado muito, por ter dado vários alertas e vai continuar 

porque quer que as coisas aconteçam da maneira correta, por se não 

acontecer, a responsabilidade é dos vereadores, de instaurar os 

procedimentos para apurar as possíveis infrações e irregularidades, 

para aplicar as punições. O Vereador Jaimir parabenizou os vereadores 

pelo requerimento, demonstrando toda preocupação pela educação, e 

disse que irá convidar o prefeito e todos os responsáveis para uma 

reunião ainda esta semana para que tudo seja esclarecido. Em seguida o 
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Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Requerimento n° 75/2017 de autoria dos Vereadores Maria Cristina 

Tezolini Gradella, Josias de Carvalho, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior; 

Lourdes Elerbrock, Claudio Cezar Paulino da Silva e Marcio André 

Scarlassara; expediente endereçado Ao Senhor Ricardo Ayache, 

Presidente da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato 

Grosso do Sul (Cassems), requerendo informações se existe um estudo, 

cronograma de investimentos ou planejamento para ampliação da 

estrutura e aparelhamento do Hospital CASSEMS de Naviraí. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra a vereadora Cris 

Gradella falando que todos entendem que a Cassems é uma instituição 

muito importante para todo funcionalismo público do Mato Grosso do 

Sul e comentou que no final de semana ela e o vereador Josias passou 

por uma situação bastante complicada no hospital da Cassems devido ao 

atendimento de urgência e emergência, mas deixou bem claro que os 

funcionários, assim como os médicos que ali compõem o hospital são 

excelentes e se desdobram para fazer um bom atendimento, porém o 

hospital não tem uma estrutura de pronto socorro, e são muitos os 

conveniados da cassems, são todos os funcionários do estado, que em 

nossa região compõem policiais, bombeiros, professores, o 

funcionalismo público do município, que só da prefeitura de Naviraí são 

mais de mil conveniados, fora a família,  e que a estrutura do hospital 

cassems está se adequando e realmente vem melhorando seu 

atendimento no estado todo, como em Campo Grande que recentemente 

a cassems inaugurou um hospital muito bom, com tecnologia de primeira, 

assim como nas microrregiões também. O que realmente quer com esse 

requerimento juntamente com os nobres vereadores, é estabelecer um 

bom diálogo com o presidente Dr. Ricardo Ayache, para que ele não se 
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esqueça de Naviraí e que tenha um planejamento, um cronograma de 

melhoras para o hospital daqui, porque os servidores pagam pelo 

convênio, e quando precisam, frequentemente tem que recorrer ao SUS 

por falta de vagas no hospital da cassems. Então é preciso ampliar, ter 

mais leitos, como o serviço de diagnóstico básico, raio X e ultrassom 

que não funciona vinte e quatro horas e não é adequado ao atendimento 

de urgência e emergência, e muitos casos o paciente tem que ser 

removido para o hospital municipal. A maior preocupação é com o 

servidor, com o funcionalismo público que paga pelo convênio e na hora 

que precisa do atendimento é necessário recorrer ao hospital municipal. 

Então quer manter realmente uma boa relação com a cassems, onde os 

funcionários prestam um atendimento de qualidade. E comentou que a 

ampliação que o hospital recentemente teve, foi boa, com quartos 

adequados, porém é insuficiente com o número de conveniados da 

cassems. O vereador Claudio Cezar fez um aparte, falando que já 

recebeu várias reclamações com a questão do prazo de atendimento, as 

pessoas esperam muito tempo para serem atendidos e solicitou também 

para fazer mudança com o atendimento odontológico. A vereadora Cris 

retomou a palavra dizendo que a pessoa paga pelo atendimento, então é 

necessário ter o retorno, e comentou que presenciou juntamente com o 

Josias uma demora na liberação da ambulância para transferir uma 

paciente da cassems daqui, dizendo ser necessário pedir a autorização 

na cassems de Campo Grande, para conseguir a liberação para ser 

transferida para a cassems de Dourados, sendo que já tinha a vaga de 

Dourados, o médico já estava esperando, a equipe pronta para receber, 

o motorista já estava no hospital, mas não tinha ainda a liberação para 

sair da garagem do hospital; então fizeram esse requerimento para 

entender realmente como tudo funciona. Com a palavra o vereador 

Josias de Carvalho que cumprimentou a todos, e falou que alguns 

aparelhos realmente não têm aqui, pelo custo do equipamento não ser 
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viável em um município abaixo de cinquenta mil habitantes; e comentou 

sobre o ocorrido com a paciente que estava necessitando ser 

transferida para Dourados com urgência, porque havia infartado e o 

rápido atendimento nessa hora é precioso e necessário, para que o 

quadro seja revertido, e que demorou muito para ser transferida, e o 

médico se preocupou com a situação, e infelizmente tudo isso devido a 

tanta burocracia. Um aparte do vereador Ederson Dutra falando que a 

Cassems em Naviraí é lamentável, a estrutura é boa, mas precisa de 

médicos, porque o mesmo corpo de médicos da cassems é o da santa 

casa; pediu aos vereadores Márcio e Simon para ajudar na cobrança 

para melhorar a cassems de Naviraí, porque o Senhor Ricardo Ayache é 

do partido deles e também porque o Marcio é um vereador atuante, que 

cobra muito a saúde da santa casa. Falou que aqui a cassems só sabe 

arrecadar, em Campo Grande é um hospital de referência, em outros 

municípios o investimento foi grande e está inaugurando vários hospitais 

modernos, mas em Naviraí está esquecido, e a última vez que o Senhor 

Ricardo Ayache veio aqui, foi para pedir votos, depois esqueceu Naviraí. 

E não podem ficar só observando, porque a cassems arrecada e não tem 

nenhum pronto socorro, as pessoas chegam e são encaminhadas para a 

santa casa, então já que o município está atendendo os clientes deles 

tem que repassar o dinheiro para o município, ou que instaurem logo um 

pronto socorro. Falou que o Senhor Ricardo Ayache tem que virar os 

olhos para Naviraí, e tem que cobrar também o Coordenador de Naviraí, 

o Senhor João Inácio para que faça esse pedido, porque se for para o 

hospital municipal ficar atendendo os pacientes da cassems, que fechem 

as portas e entregue o hospital para o município, porque todos os 

pacientes estão descendo para o pronto socorro. Falou ainda que não 

adianta construir um hospital de um bilhão de reais na capital e achar 

que o interior não precisa de saúde, não adianta fazer um mega 

investimento, jogar todos os recursos em um hospital de referência e 
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quando precisa de uma autorização de uma ambulância é a maior 

burocracia do mundo, e ainda tem que chegar ao hospital e ligar para o 

médico para fazer o atendimento, porque eles atendem cassems, unimed 

e vários convênios naquele hospital e não estão dando conta, e mais uma 

vez solicitou ao vereador Márcio Scarlassara para que cobre o 

companheiro de partido para que tome providências por Naviraí, porque 

se resolver o problema desse hospital, vai resolver a saúde do 

município,  desafogando a santa casa. O Vereador Josias falou que de 

fato a demanda é muito grande, e que o Senhor Ricardo Ayache que é 

pretenso candidato, tem que colocar a mão no bolso e investir em 

Naviraí com mais equipamentos, mais médicos, não que os médicos que 

aqui estão sejam ruins, ele são bons e atenderam muito bem, e fizeram 

o trabalho de protocolo, mas tem que melhorar e é isso que estão 

cobrando. Com a palavra o Vereador Marcio Scarlassara que 

cumprimentou a todos e agradeceu as palavras do vereador Ederson, 

porque realmente tem cobrado muito a saúde em Naviraí, cobrando o 

Dr. Fabio, o prefeito Izauri, ligando à noite para ele, comentando que 

sempre vai ao hospital municipal às sete horas da noite, juntamente com 

outros vereadores e entende que tem que cobrar mesmo, para defender 

as pessoas carentes que tanto necessitam do SUS e que sempre fará 

isso, todos os dias do seu mandato, doa a quem doer porque foi eleito 

pra isso, para defender o pobre. Sobre a cassems, comentou que na 

gestão passada fez uma denúncia porque não tinha ambulância, e na 

denúncia exigiu que fosse proibido o uso da ambulância da prefeitura 

municipal para transportar doentes da cassems e foi atendido. E essa 

cobrança feita pela vereadora Gradella é de suma importância, tem que 

cobrar mesmo, porque tem o repasse municipal dos servidores, tanto do 

estado como do município, é certo que esse hospital foi uma benção 

porque desafogou muito o hospital municipal, mas tem que melhorar 

muito ainda, como ter UTI e fazer exames mais complexos, então 
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sempre vai cobrar para que isso aconteça. Comentou ainda que o 

hospital da cassems tem socorrido muito a santa casa que está sem 

remédios, então deixa parabéns à administração do hospital da Cassems 

que tem emprestado medicações constantemente a atual administração 

municipal, que não pode comprar a medicação, e que vai solicitar para 

saber se já foi pago. Com a palavra o vereador Júnior do PT falando que 

não poderia deixar de se manifestar, que no dia de ontem ele conversou 

com as vereadoras Cris e Lourdes, enquanto comissão de saúde e 

entenderam que seria importante de fato essa cobrança, porque tem 

cobrado e muito principalmente na gestão do hospital municipal que 

apresenta muita dificuldade e que vem penalizando a população mais 

humilde; tem cobrado a situação dos postos de saúde que precisam 

funcionar bem, porque tem o conceito se o posto de saúde funcionar 

bem irá desafogar a santa casa, e a metade dos problemas serão 

resolvidos, e perto da casa do morador. Já recebeu inúmeras cobranças 

aqui e aproveitou para saudar o Cido que é uma das pessoas que cobra 

muito os vereadores do funcionamento do PSF, e não poderia deixar de 

ser diferente em relação a estrutura do hospital da cassems em nosso 

município. Entende o que o vereador Josias colocou a questão da 

população e que concorda com vossa excelência, só que assim como o 

hospital municipal, a cassems também acaba atendendo a região toda, 

então precisa pensar em uma estrutura regionalizada, e se vê um 

esforço muito grande por parte dos servidores que ali estão e que se 

desdobram para poder cumprir a sua função, mas tem a falta de 

estrutura, porque para as coisas mais simples vai bem, mas quando 

complica e precisa de um diagnóstico um pouco mais específico não tem 

os equipamentos, a quantidade de leitos é insuficiente para a 

quantidade de pessoas que são atendidas ou que devem ser atendidas, 

então entende e concorda que é preciso ter um investimento à altura de 

Naviraí, à altura da nossa região. E disse que quando vem aqui para 
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defender, está defendo a população que utiliza desse serviço, muitos 

podem dizer que a população mais carente utiliza-se do SUS, mas a 

maioria dos servidores públicos e boa parte ganham um salário mínimo, 

utilizam a Cassems, porque existe um convênio com a prefeitura e o 

desconto vale a pena ter um plano de saúde para a família. E falou que 

entra outras séries de questões, e primeiro é que a Cassems precisa ter 

a estrutura para atender bem àquele que paga por mês, porque não é de 

graça e não é favor que está se fazendo, então é preciso ter estrutura 

para as pessoas conveniadas e isso engloba todos os servidores públicos 

do estado e a maior parte dos servidores públicos da prefeitura e suas 

famílias que precisam ser atendidos, e essa estrutura que tem hoje não 

é equivalente ao esforço financeiro que está sendo feito por cada 

servidor para poder manter esse plano de saúde, precisa melhorar 

muito; concorda com o vereador Ederson, o Ricardo Ayache tem 

inaugurado vários hospitais, várias reformas e ampliações no estado 

inteiro, só falta Naviraí. Teve uma ampliação sim no hospital, mas está 

muito aquém do que o servidor que paga do seu salário para ser bem 

atendido com condições e com a capacidade de resolução do seu 

problema. Pela ordem o vereador Ederson Dutra para não fugir da 

conversa sobre a saúde, relembrou um fato em que foram em sete 

vereadores na santa casa, e que gostaria de cobrar o Dr. Fabio 

Bonicontro que estava presente na sessão, mas deve ter tido alguma 

emergência porque saiu, e falou do tomógrafo na santa casa de última 

geração, mas que não tem um profissional em laudo e isso para o 

município de Naviraí é vergonhoso. Comentou que no dia dois de janeiro 

os vereadores Fabiano e Eurides estiveram com ele na prefeitura 

cobrando e pedindo para contratar um laudista e falaram que em quinze 

dias, o problema seria resolvido, mas por esses dias uma criança teve 

um traumatismo e não pode fazer o exame, porque não tem o laudista, e 

ficou um impasse até que uma funcionária sugeriu que mandasse a 
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criança para Dourados com vaga zero, isso ele ficou sabendo através do 

vereador Marcio, e ele pergunta o porquê tem que tratar a população 

assim com desdém? Tem que tratar a saúde com seriedade, tem que 

fazer a licitação e contratar um laudista e colocar o tomógrafo para 

trabalhar, não pode ter economia na saúde. Segundo o Dr. Jackson eles 

não são especialistas para fazer a leitura do laudo, e ficou sabendo que 

não é caro contratar um laudista, e já que tem um tomógrafo tem que 

contratar para salvar vidas. A saúde está doente, mas doente de 

gestores, está faltando gestores comprometidos, é preciso assumir a 

saúde porque dinheiro tem. Muitas vezes reclamam que os vereadores 

vão no turno da noite na santa casa, mas porque é na madrugada que 

acontece atrocidades, enquanto as pessoas ficam esperando para serem 

atendidas, eles ficam pedindo pizza e falando no whatsapp, isso é 

revoltante. Aí o prefeito faz um discurso na entrega da emenda do 

deputado Onevan de Matos, falando que confia na equipe, como foi ele 

quem nomeou tem que confiar mesmo, mas não pode confiar cegamente, 

tem que fiscalizar essa equipe, porque quem confiou nele foram 

dezenove mil e cento e vinte votos, e com tantas reclamações ele teria 

que confiar na população, não em seus gerentes, não pode continuar 

inerte com tantas reclamações, a população está sofrendo porque nunca 

esteve tão ruim a saúde de Naviraí. O Dr. Izauri tem que tomar 

providências na saúde o mais rápido possível ou irá pagar um preço alto, 

porque vai ficar na história como o prefeito que não teve pulso para 

tocar uma prefeitura e como o prefeito que deixou os gerentes mandar. 

O povo foi às urnas e pediu mudanças, mas no momento o povo não está 

sendo reconhecido. Por questão de ordem o Vereador Marcio 

Scarlassara falou que já que o vereador Neninha falou, ele não poderia 

deixar de se manifestar sobre a situação em que viveram naquele dia no 

hospital, aproveitou para agradecer os vereadores Rosangela, Simon, 

Neninha, Fabiano, Bugão e Fi da Paiol, e disse que por acaso passou no 
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hospital àquele dia e viu uma enfermeira nervosa no corredor com um 

pedido de exame para um médico, e o médico falando que precisava do 

exame porque a criança estava vomitando sangue, quando a enfermeira 

disse que não iriam fazer o exame porque não teria condições de fazer 

a tomografia e pediram para mandar vaga zero, o médico estava nervoso 

e pediu para ajudar, ligou para o diretor clínico do hospital, que disse 

que não tinha dinheiro para fazer o exame e confirmou que era para 

pedir vaga zero, onde ele se revoltou a ponto de quase chorar de tanta 

raiva. E teve a humildade de ligar para o prefeito Izauri e relatar o que 

estava acontecendo pedindo para que ele fosse até o hospital ou ligasse 

para o gerente ou responsável, e o prefeito disse que era normal, que 

era ato médico e que eles iriam resolver a situação. O Vereador Marcio 

lembrou que o prefeito disse em reunião com os vereadores, que ele não 

gosta de receber notícia ruim à noite e que a partir das oito horas da 

noite desliga o telefone e proibiu de darem qualquer notícia porque 

senão ele não consegue dormir. O vereador Márcio disse ter ligado para 

os vereadores e procurado o Dr. Jackson, e agradeceu pela educação e 

disponibilidade dele, onde fizeram uma reunião, chamaram a enfermeira 

que confirmou na presença dos vereadores e do diretor clínico do 

hospital. Lamentavelmente o gerente de saúde não estava presente 

assim como neste mesmo dia em que todos os médicos se reuniram para 

discutir a saúde, o gerente de saúde e a esposa também não 

compareceu e comentou que em dezembro, ele pediu a relação de 

pagamento e a esposa do Dr. Fabio ganhava vinte mil reais, agora está 

ganhando mais de quarenta mil reais por mês e acha que daqui alguns 

dias, chegará a cem mil. Mas como ele disse, ficou tão nervoso a ponto 

de querer renunciar ao seu mandato por não ter mais condições de 

trabalhar, por ver um pai e uma mãe chorando ao ver a criança 

vomitando sangue, e saber que para eles tanto faz ou tanto fez. A 

saúde está doente, está ruim, sem condições e é como o vereador 



 

 

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

 

SECRETARIA 

 

Neninha disse, esse será o prefeito que ficará na história como o pior 

prefeito na saúde de Naviraí. Comentou que até dezembro, como disse o 

Dr. Jackson, tinha os exames com laudo da tomografia, porque fazia 

particular e não faltava. Então se atenta a tudo isso, está sempre 

cobrando, querendo ajudar, resolver, mas não consegue mais e isso é 

revoltante. Pela ordem o Vereador Claudio Cezar falando que não 

poderia deixar de se manifestar porque as coisas boas também tem que 

ser dita, e falou que esteve e viu esse episódio com a criança, mas que 

foram muito bem recebidos pelo diretor clínico, Dr. Jackson, que 

conseguiu resolver da melhor forma possível e a criança está bem, 

então tem que fazer justiça com o Dr. Jackson que esclareceu vários 

pontos e falou da necessidade de se ter um laudista, e que já faz mais 

de anos que não tem esse técnico, não é só agora. Agradeceu ao Dr. 

Jackson por seu trabalho, feito com tanta seriedade. Com a palavra o 

vereador Klein que cumprimentou a todos e falou que não esteve 

presente nesse episódio no hospital municipal que o vereador Marcio 

narrou em relação à criança que sofreu um traumatismo craniano, e que 

houve certa dificuldade no atendimento por falta de um laudo, mas tem 

informações extraoficial, e como o vereador Fi da Paiol acabou de dizer 

que os médicos que ali estavam resolveram a questão da melhor maneira 

possível, e era um caso pontual que foi solucionado, então não houve 

prejuízo nenhum para a criança e nem para o serviço médico. Disse que 

em todas as sessões se fala tanto da saúde, com tantas reclamações, 

com razão porque existem falhas grandes, mas a saúde não se faz em 

um dia, e o que está vendo essa situação caótica, é consequência do que 

foi feito pra trás, as coisas estão desarrumadas de um tempo e não só 

da administração anterior, mas na anterior também, já tem um tempo 

que não se trata a saúde como suprema lei pelas administrações 

municipais, então são situações que tem que ser revistas, e quando o 

prefeito assume uma prefeitura, ele assume todos os problemas que 
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existem no município e tem que procurar soluções para todos eles. Disse 

que já falou para todos os colegas vereadores e torna a falar 

novamente que o vereador está aqui para auxiliar na administração, para 

fiscalizar a administração, para indicar, fazer requerimentos para que a 

cidade possa andar, e quando foge o que tem que fazer dos limites das 

indicações e protestos feitos aqui, quando existem situações que podem 

caracterizar algum tipo de crime tanto da área penal, tanto na área 

administrativa de uma improbidade, o vereador tem por obrigação 

sabendo o que está acontecendo, de utilizar o mecanismo que o 

regimento interno trás para o vereador, que é de uma investigação 

pontual em cima daquilo que é feito, com poderes de polícia para 

levantar a irresponsabilidade ou responsabilidade de alguém para que 

chegue a uma solução. Por exemplo, se a criança chegou lá e não foi 

atendida por omissão de falta de médico, falta de laudista, da 

enfermeira, houve um crime de omissão de socorro, como advogado da 

cidade, no passado já teve processos contra médicos da cidade por 

omissão de socorro por pessoa que morreu no hospital e houve a 

condenação do médico. Falou ainda que na gestão passada o vereador 

Marcio da Araguaia abriu CEI para investigar casos no hospital de 

mortes que existiu lá dentro, e foram abertas várias CEI´s aqui de 

investigação, porque se vieram todas as sessões para cá e ficar falando 

o que houve, só fazendo barulho ficam sem objetivo e deixam de 

utilizar o instrumento que tem em mãos, que é a comissão especial de 

investigação para apurar irresponsabilidades. Se houve 

irresponsabilidade da enfermeira ela tem que responder por ela, se 

houve omissão do médico tem que responder e se houve omissão do 

prefeito ele também tem que responder, do secretário da saúde 

também, agora se ficar só falando não irá resolver nada, então sugere 

aos vereadores que estiveram presentes e se constatarem se houve 

algum tipo de improbidade, ou de crime que faça a abertura da CEI, 
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forma a comissão, se informa a fundo o que aconteceu para que possam 

tomar as providências que são necessárias, tanto do âmbito politico 

administrativo que é na câmara, como no encaminhamento também ao 

ministério público, se houve um crime que afeta a área da justiça penal, 

então, para que não caia na mesma coisa, o vereador que tomar 

conhecimento de uma infração, que abra a CEI, não pode ter medo de 

abrir uma CEI e nem qualquer tipo de constrangimento, porque a CEI é 

um instrumento que o vereador tem para fazer a investigação, porque 

se no hospital vê omissão de socorro de um médico, de uma enfermeira 

e existe um crime da justiça comum, abre uma CEI, a comissão 

investiga, comprovada que houve, encaminha para o ministério público 

para providências necessárias, encaminha como denúncia para o plenário 

para que forme as comissões e cassa a função do diretor clínico do 

hospital, do gerente, da enfermeira, de quem foi que cometeu aquele 

erro e até do prefeito se for o responsável pelo o que aconteceu. Então 

ao invés de tanto falar,  tem que ter a responsabilidade e a coragem de 

abrir a CEI. Recordou quando houve uma denúncia através da mídia de 

supersalários na prefeitura, ele redigiu uma abertura de CEI, foi 

aberta, formada a comissão e a comissão concluiu que estava correto e 

foi arquivada pelo plenário, e matou a discussão. Então tem que abrir a 

CEI – Comissão Especial de Inquérito previsto no regimento interno, 

todo vereador sabe que ela existe, e quando tiver uma irregularidade 

tem que abrir a CEI, só assim pode concluir se houve ou não a 

improbidade ou o crime e aí o plenário irá arquivar ou encaminhar para 

onde for necessário. Disse que queria dar essa explicação para que não 

caiam sempre na mesma coisa e que tomem providências se realmente 

for efetivas, porque conversa só não adianta. Com a palavra o Vereador 

Josias, dizendo que as palavras ditas pelo vereador Klein veio a calhar, 

que é importante esse esclarecimento, porque se de fato houve a 

omissão de socorro, o vereador estando lá como estava o vereador 
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Márcio, chamasse a polícia, registrasse um boletim de ocorrência e já 

era um documento. O Vereador Klein fez um aparte falando que 

qualquer cidadão constatando a existência de um crime no momento que 

acontecer, tem o poder de dar voz de prisão para a pessoa e chamar a 

polícia para encaminhar para a delegacia. O vereador Josias disse que 

muitas vezes o que tem acontecido é que as pessoas falam demais e 

quando pergunta se podem provar, eles dizem que não querem se 

envolver, então é bom tomar cuidado por que acaba expondo algumas 

situações que ridiculariza os próprios vereadores, mas se de fato 

houver essas denúncias, que iniciem um processo. Mas como disse o 

vereador Júnior, a demanda é muito grande na região tanto para a 

Cassems, imagina para o hospital municipal. E como essa casa de leis já 

cobrou muitas vezes, o que precisa é o hospital regional, é preciso 

regionalizar a saúde para que outros recursos possam vir para Naviraí, e 

dar um atendimento a altura dos munícipes, porque todas as cidades, 

como Itaquiraí, Eldorado, Mundo Novo, Juti vem para Naviraí e de fato 

não é fácil manter o hospital municipal. E como vereadores irão atrás 

dos deputados federal, estadual e o próprio governo para cobrar como 

todos têm feito, pressionando para que melhore, porque a população 

tem que ser bem atendida de fato. Comentou que fez uma crítica ao 

governador sobre a caravana da saúde porque é paliativo, porque vem 

fazer o serviço e depois desaparecem e deixam para os médicos daqui 

atender toda a região e sufoca o atendimento do município, porque não 

sobra nem medicamentos para os munícipes. Então criticar é fácil, mas 

tem que trazer alternativas para que de fato a saúde possa melhorar. 

Com a palavra a Vereadora Rosangela falando que entende que o 

vereador Josias queira defender, mas os pontos negativos tem que 

elencar para resolver, porque quando se trata de vida é tempo e não 

podem perder tempo, e o que presenciou no dia e naquele momento foi 

que demorou muito para chegar aonde chegou, não joga críticas, mas 
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também não joga flores, porque quando é uma batida na cabeça tem que 

ser rápido. O Dr. Jackson está de parabéns porque ele conseguiu um 

laudo via whatsapp usando a amizade, e o que é preciso ver é que já tem 

o tomógrafo doado pela caravana da saúde e está faltando a parte do 

gestor em contratar um laudista. O vereador Marcio fez um aparte e 

comentou que em conversa com o Dr. Jackson ficou sabendo que quanto 

mais se usa o tomógrafo menos desgaste se dá no aparelho, porque se 

ficar sem usar a manutenção será maior e irá quebrar mais. A 

vereadora Rosangela disse que os médicos estão precisando realmente é 

de suporte, para que avance e agilize o atendimento, e fica feio saber 

que o médico pediu por amizade via whatsapp um laudo para salvar uma 

vida, então é necessário arregaçar as mangas e se tiver que contratar 

um médico radiologista terá que contratar, porque o estado fez a sua 

parte doando o aparelho, então cabe a nós trazer o médico. Falou ainda 

que quando o nobre vereador disse que as pessoas falam demais, ela 

gostaria de falar para as pessoas que não adianta falar demais para 

quem não resolve, tem que ir a ouvidoria, registrar o caso e dar nome 

aos bois, porque na santa casa tem pessoas que atendem bem e irão 

elogiar, mas as que atendem mal irão mudar de local de trabalho, terão 

que ser colocadas no cemitério, para fazer faxina, colocar onde não 

mexe com gente, porque quando mexe com gente tem que ter respeito. 

Esses dias uma pessoa disse que foi mal atendida e ela perguntou o 

nome e não sabia informar e mandou a pessoa voltar e identificar quem 

era para ir a ouvidoria, porque assim o prefeito fica sabendo quem é a 

pessoa e tem que agir. O vereador Josias fez um aparte falando que foi 

nesse sentido que ele quis dizer, se tem a prova tem que ser 

testemunha, porque falar por falar fica difícil até para o próprio 

vereador resolver a situação. A vereadora Rosangela falou que a 

população tem que saber que tem a ouvidoria, e às vezes não adianta 

falar para o vereador, porque o vereador não irá falar para o prefeito 
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porque tem vereador que tem outros interesses, o certo é ir até a 

ouvidoria porque é lá que será registrado e caberá aos vereadores 

chegar ao prefeito para falar que estão reclamando muito do tal 

servidor, porque estará registrado na ouvidoria e terá que resolver se 

for concursado será remanejado para outra área, se for convocado será 

dispensado porque não é ali que tem que ficar, então o gestor precisa 

abraçar a causa, arrumar um médico radiologista para colocar o 

aparelho para funcionar para não depender de outro hospital ou de vaga 

zero, porque tempo é vida e pancada na cabeça não espera tempo, e 

poderia ser uma coisa mais grave e poderia estar com hemorragia 

cerebral e em questão de minutos morreria. Se tiver servidor que não 

está atendendo bem tem que dar um nome, porque os que atendem 

muito bem estão levando a má fama também, porque a saúde é um 

pacote e tem quase quinhentos funcionários que envolvem a saúde do 

município, como aqui, se tiver um vereador ruim ela não quer levar a 

fama dele não, porque aqui tem treze vereadores e o ruim terá que ter 

nome, porque cada um tem que pagar pelo seu crime. Então solicita mais 

uma vez a população se tiver problema que vá até a ouvidoria e daí será 

resolvido. O Vereador Klein falou pela liderança do Partido Verde, 

falando que está ouvindo tudo e chegando ao conhecimento de todos 

que houve um fato gravíssimo no hospital municipal, a vereadora 

Rosangela viu o que aconteceu e que a criança poderia até vir a óbito, o 

vereador Marcio chorou e queria até renunciar ao mandato porque 

também viu que estava acontecendo alguma coisa errada, então ele 

perguntou aos vereadores porque não abriram um procedimento para 

apurar as irregularidades, porque se viram tem a obrigação de abrir 

uma CEI, a comissão especial de inquérito para apurar a 

irresponsabilidade da administração indireta que pode chegar até a 

direta para punir o responsável, porque se tratando de vida e saúde tem 

que fazer, já falou várias vezes nesta câmara, em dois meios mandatos, 



 

 

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

 

SECRETARIA 

 

mais um mandato, são três mandatos e já participou de comissões 

processantes aqui, e já se especializou em processos, de cassação de 

vereadores e até de prefeito se for necessário de tanto que trabalhou 

ia dormir às três horas da manhã para poder estudar o processo para 

fazer a coisa correta, porque não queria e não quer de forma alguma ter 

que dormir de roupa para fugir pelos fundos da casa porque a polícia 

federal vai bater na porta da sua casa por omissão dos outros; e todos 

sabem que vários vereadores desta casa que trabalhavam e atuavam, 

acabaram perdendo o mandato por omissão, que é improbidade 

administrativa, prevista na lei de improbidade de ação ou omissão, que 

perde o mandato, e está acontecendo isso agora. E avisou que na 

próxima sessão vai entrar com um pedido de abertura de CEI pelas 

informações dos próprios vereadores e que vai arrolar como 

testemunha o vereador Marcio, vereadora Rosangela e outros mais que 

estiveram no hospital e presenciaram o que aconteceu, para que uma 

comissão formada pelo senhor presidente possa apurar realmente o que 

aconteceu e se houve improbidade da administração indireta ou direta, 

que seja responsabilizado e se caso a comissão ouvindo as testemunhas 

e todas as provas e concluir que não houve nada, que se arquive e dê os 

parabéns para quem agiu corretamente. Pela liderança a Vereadora 

Rosangela falou que não viu, e só comentou que um traumatismo craniano 

grave não tem tempo para esperar, e o médico não saberia se era grave 

ou não se não tivesse o laudo, portanto disse que pancada na cabeça 

tempo é vida por isso é que teria que fazer esse laudo rapidamente. E 

quando fez o laudo diagnosticou rapidamente que não era grave, e não 

sendo grave tudo bem, mas sendo grave a criança poderia ter morrido 

enquanto se pensava o que iria fazer e onde arrumar esse laudo. Então 

foi uma pancada que não ocasionou nenhum tipo de hemorragia, mas se 

fosse uma pancada grave ele poderia ter morrido, não foi o caso com a 

graça de Deus, se fosse grave como afundamento, corte, sangramento 
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pelo nariz teria mais problemas, mas não foi grave. O vereador Klein 

perguntou então, que houve o fato, mas não teve a proporção que foi 

trazida para esta casa e que não justifica a abertura de uma 

investigação? A vereadora Rosangela disse que com toda certeza não 

justifica uma abertura de investigação. O vereador Klein comentou do 

porque estarem discutindo a meia hora sobre a mesma coisa, se 

trouxeram notícia de que houve uma omissão de socorro, mas que no 

momento não irão investigar porque não foi grave, então só estão 

perdendo tempo. Porque se houve, tem que abrir a investigação, se não 

houve é melhor parar com o converseiro. O vereador Claudio Cezar fez 

um esclarecimento falando que quando eles chegar tudo foi resolvido 

rapidamente, porque se fosse um caso de negligencia médica seria o 

caso de investigação, mas não foi o que aconteceu, e mais uma vez ele 

parabeniza o Dr. Jackson porque ele resolveu o mais rápido possível o 

acidente com a criança. A vereadora Rosangela comentou que gostaria 

que ficasse registrado que o que aconteceu foi simples, mas se fosse 

grave, a situação seria diferente, então tem que resolver o problema, 

porque o médico não pode dar um laudo e o aparelho tem que funcionar 

dentro da santa casa, então quando fala em saúde não é conversa fiada, 

e não estão aqui para condenar médico e nem para jogar flores e nem 

estão falando mal do prefeito. O vereador Klein falou que apenas quer 

entender, porque a colocação feita nesta casa foi uma questão muito 

grave e que a criança poderia ter morrido, e daí existe uma omissão que 

afeta tanto a área administrativa porque são servidores municipais e 

fere a lei de improbidade, como também ao código penal pela omissão, 

então se relatam um fato e não denuncia, ele que está tomando 

conhecimento através dos vereadores, irá abrir uma CEI para apurar 

esse fato. O vereador Marcio Scarlassara entende que houve omissão 

de socorro, porque só foi resolvido o problema quando chegaram lá, 

senão não teriam resolvido. E o Dr. Jackson não estará sempre lá para 
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resolver os problemas pedindo favor para os outros através do 

telefone, e só foi resolvido porque os sete vereadores estavam no 

hospital. E pediu ao Dr. Klein para abrir a CEI que irá assinar junto. Pela 

liderança o vereador Ederson falou que foram chamados na santa casa 

para acompanhar o vereador Marcio e comentou que no momento do 

atendimento da criança, apenas o vereador Marcio estava presente, 

então só ele que pode dizer se houve omissão. E se dirigiu ao vereador 

Josias comentando que nunca é pouco falar da saúde e que o vereador 

está indo muito ao paço municipal e pouco na santa casa, e convidou o 

Dr. Klein também para visitar a santa casa no período noturno e 

madrugada, e falou que se os vereadores usarem seus mandatos em 

união para fiscalizar terão um resultado positivo, mas se ficarem 

apenas nos debates, se abre ou não CEI e com conversa fiada, esse 

parlamento ficará no descrédito. Então o Dr. Klein tem razão, se houve 

omissão, se houve um crime e presenciou tem que fazer a denúncia e 

abrir o procedimento e o vereador Marcio acabou de confirmar que 

houve omissão, então é obrigação e dever abrir a CEI, investigar e punir 

os responsáveis, não fazer esse parlamento ficar digladiando. Pela 

ordem solicitou ao presidente que presida essa câmara, que corte as 

falas dos vereadores e que chame a responsabilidade como presidente, 

porque o público presente e os ouvintes da rádio presenciaram um 

desentendimento geral e a presidência está aqui para presidir e colocar 

ordem nessa casa, porque tem o primeiro secretário, segundo 

secretário e tem que fazer o regimento ser cumprido. O vereador 

Marcio confirmou que houve omissão então acabou o assunto, e na 

próxima sessão tem que entrar a CEI nesta Casa de Leis, o vereador 

Klein já se prontificou a fazer. Com a palavra o vereador Josias falando 

que sabe que já desgastou, mas a vereadora Rosangela saiu do contexto, 

assim como o vereador Neninha, e gostaria de fazer um esclarecimento 

falando que não falou que as pessoas conversavam fiado, mas não nega 
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que tem pessoas que falam demais, como a vereadora Rosangela que já 

chegou a dizer que o povo não tem educação e foi rebatida pelo povo 

nas redes sociais, e vereador tem que respeitar vereador. E quando tem 

um caso para resolver e é testemunha do fato, tem que denunciar e 

abrir a CEI, agora a vereadora jogar o seu nome no ar e dizer que ele 

disse que o povo fala demais, está redondamente enganada. E o 

vereador Neninha também, porque na sua fala se contradiz, quando 

falou que tem que deixar de fazer conversa fiada, mas como o vereador 

Klein falou, de fato é que querem abrir uma CEI se tiver testemunha e 

documentos que possa fazer essa CEI, mas se não tem, então é 

conversa fiada mesmo. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade.  

 

O Senhor Jaimir José da Silva, presidente decidiu colocar na câmara 

ouvidoria de saúde, se os senhores vereadores concordarem e se tudo o 

que for apurado ou denunciado, será investigado. 

 

Indicação n° 87/2017 de autoria da Vereadora Rosângela Farias Sofa 

e outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, indicando que seja estudada a 

viabilidade de readequação da carga horária de trabalho, bem como a 

ampliação do número de servidores, na Gerência de Obras do nosso 

município. Com a palavra a vereadora Rosangela falando que realizou 

essa indicação sobre a gerência de obras porque essa gerência trabalha 

em período integral, porém só atende ao público no período da manhã e 

à tarde para serviços internos, e estão recebendo várias reclamações 

aqui na câmara, e estão pedindo para o executivo que essa gerência 

atenda o dia todo, e foi pessoalmente conversar na gerência para saber 

o porque não atende o dia todo e o que precisa para que esse 

atendimento seja feito durante todo o período, e foi informada que se 
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ficar o período todo atendendo irá acumular projetos e terão que 

trabalhar no período noturno; então se atender o período todo como a 

população quer, assim como em todas outras gerências, essa equipe não 

conseguirá otimizar os trabalhos, então citou na indicação para 

melhorar o quadro de funcionários, até porque foi conversar e foi 

solicitado que é necessário mais um funcionário concursado com autocad 

porque o sistema de mapas do município ainda está no papel, e precisa 

de uma pessoa capacitada, programas de autocad, mais computadores 

para auxiliar o trabalho e quando é necessário fazer um trabalho in 

loco, não tem carro, então esse departamento precisa de mais suporte, 

e o prédio não tem a estrutura adequada para colocar mais 

computadores, seria necessário passar por uma total reforma e toda 

mudança gera custo e o município busca hoje cortar os custos, mas na 

gerência de obras não pode pensar nisso, porque quando não se otimiza 

o trabalho dentro da gerência de obras perde dinheiro, e um mesmo 

funcionário faz a análise da situação dos engenheiros, se estão aptos 

para estarem assinando um trabalho, faz a análise do contribuinte, faz 

a capa do lote do projeto, da numeração, depois tem que preparar para 

o parecer técnico, a parte de tributo, visita in loco nos terrenos, e 

infelizmente não pode dispor de apenas um profissional numa área 

dessa. Outro ponto colocado pelo funcionário é que em todas gestões 

foram cometidas infrações, porque na lei exige laudos, análises e 

cobranças na parte de engenharia e muitas vezes deixou passar, o 

município estava arrecadando bem e foi empurrando, mas agora estão 

querendo realmente cumprir a lei, tem que ser rigoroso, porque tem 

obras que não foi feito o impacto ambiental e agora tem muitos 

problemas e hoje busca fazer a coisa certa para que amanhã ou depois 

não vá precisar ficar debatendo sobre os erros que a própria pessoa 

acumulou. Falou que a obra é a porta do desenvolvimento do município, 

não que seja a gerência mais importante, mais é uma das mais 
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importantes, então ela juntamente com os demais vereadores, quer que 

tenham um olhar mais responsável, com mais pessoas trabalhando, até 

preparando uma pessoa para ficar no lugar desse servidor, porque ele é 

um assistente administrativo e não um engenheiro, então será 

necessário contratar mais gente, para dar suporte. Um aparte do 

vereador Claudio Cezar falando que já passou da hora do prefeito 

mandar o organograma para essa casa de leis e começar a contratar 

pessoas para trabalhar, porque vários setores da prefeitura estão 

faltando pessoas para trabalhar, e está sobrecarregando os que estão 

trabalhando. Quanto a gerência de obras são os mesmos funcionários da 

gestão anterior, e se não fizeram no passado não é agora que irão 

fazer, então tem que contratar para que tudo ande. Com a palavra o 

vereador Ederson pedindo ao prefeito e a gerente Ana Paula que é o 

único setor que trabalha até às onze horas da manhã ao público, para 

que reveja e abra no período integral para atender a população, porque 

as pessoas precisam de informação na parte da tarde e não conseguem. 

Era um setor que estava travado, mas que agora começou a andar, e 

falou que acredita na competência da Ana Paula por ser urbanista e tem 

visão no que está fazendo, mas tem que ter a atitude de voltar a 

trabalhar no período integral e não podem aceitar uma secretaria ser 

diferenciada da outra. Disse ainda se estão tendo problemas na análise 

ou no local, tem que tirar o núcleo dali e levar para outro setor, como o 

antigo fórum, mas que abram as portas para o povo, porque é 

inadmissível um setor trabalhar meio período e já deu tempo de colocar 

a casa em ordem, e disse a gerente Ana Paula e ao Dr. Izauri que espera 

que na próxima semana, comece o atendimento na parte da tarde 

também, porque tem que valorizar esse setor que deu o suporte para 

Naviraí, a construção civil, mas foi o mais maltratado até agora nessa 

gestão, depois da saúde a maior reclamação é a gerência de obras, 

então espera que ouçam a população e que façam um mandato voltado ao 
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povo e reveja o horário de atendimento. Comentou ainda sobre os 

funcionários comissionados, que tem que ser valorizado porque esse 

pessoal trabalha e ajuda tocar a máquina, e se quer fazer contenção de 

despesa tem que mostrar o organograma, tem mandar para essa casa 

para fazer a máquina funcionar em sua plenitude com excelência. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada. 

 

O Presidente Jaimir agradeceu a presença do Senhor Onivair José de 

Matos, ex vereador desta casa que tanto contribuiu. E também falou 

que desde o início de sua presidência sempre usou da democracia, 

principalmente nas falas dos requerimentos, indicações, sempre deixou 

a vontade porque acredita ser um direito do vereador e nunca 

favoreceu a ninguém, e disse ver isso como democracia. 

 

Indicação n° 91/2017 de autoria do Vereador 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, indicando que seja realizado 

o recapeamento da Rua Belarminio Francisco Umburanas, no Jardim 

Progresso. Com a palavra o vereador autor falando que viu nos anos 

anteriores a execução de obras de recapeamento de diversas ruas, e 

que através do governo do estado foram algo em torno de cinco milhões 

e meio e não tem a informação se essa obra já finalizou ou se está em 

execução ainda, mas diversas ruas do município foram contempladas 

como recapeamento, que é para as situações em que o tapa buraco já 

não resolve e a Rua Belarminio Francisco Umburanas, no Jardim 

Progresso é uma dessas, tem uma situação precária hoje, onde foi feita 

a operação tapa buraco que amenizou a situação, mas não resolveu nem 

de longe. Entendeu os esforços, mas é preciso que seja inserido no 



 

 

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

 

SECRETARIA 

 

cronograma, porque acredita que a gerência de obras deve ter um 

cronograma de recapeamento para o município, então pede que seja 

inserida a referida rua o mais breve possível, para que dê condições de 

fato de trafegabilidade. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário que faça o encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Indicação n° 92/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, Claudio Cezar Paulino da Silva, Ederson Dutra e Maria Cristina 

Tezolini Gradella; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Eduardo Mendes Pinto, Gerente de Administração, o Senhor Josmar de 

Assis Selva, Gerente do Núcleo de Recursos Humanos, indicando que 

seja realizado um estudo técnico para a implantação do acréscimo de 

periculosidade para a categoria vigia e o acréscimo de insalubridade 

para a categoria de cozinheira, tanto para os servidores que atuam nas 

escolas públicas, creches e hospital municipal. Com a palavra o vereador 

Júnior, falou que de dois mil e quinze pra cá tiveram momentos de 

extrema discussão e desgaste, discutindo a questão da insalubridade, 

periculosidade dos adicionais, e que foi feita uma avaliação por uma 

empresa e feito um decreto que estabeleceu quais as categorias que 

teriam direito e quais situações e causou uma polêmica absurda no 

momento, e entende que foi um momento equivocado e disse isso ao 

prefeito, porque tiveram acesso aos laudos e disse que não concordava 

com o que estava colocado e foi travada uma batalha desde então. 

Entende que nesse primeiro período de quase cinco meses da 

administração, estariam cobrando o que é mais urgente, como a questão 

da saúde, do hospital, mas chegou o momento de retomar algumas 

discussões, alguns debates que não foram solucionados anteriormente e 

que continuam em pauta. Formaram um entendimento através de 

estudos e constatação in loco de que essas duas categorias precisam 
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ser contempladas, e para ser feito isso está indicando que seja 

realizado um estudo in loco, porque a informação que teve da empresa 

que fez toda a avaliação dos locais de trabalho, é que não foram em 

todos os locais e foram em horários em que não estavam devidamente 

funcionando, como das cozinhas das escolas, e quem visita as escolas 

sabe a condição que essas pessoas passam e não precisam ser técnicos 

não; a NR fala especificamente as temperaturas que podem ser 

suportadas sem dar direito ao adicional de insalubridade e quer 

obviamente que resolva a situação e que transforme o local em um local 

adequado e não insalubre, mas enquanto isso não acontece que seja 

implantado esse adicional, porque é o que a legislação fala claro e 

evidente, não é invenção. E a questão dos vigias é a mesma situação, tem 

a resolução do ministério do trabalho que fala especificamente do vigia, 

ainda existe alguma polêmica em relação a interpretação, mas entende 

que é direito dos vigias de ter o adicional de periculosidade porque 

estão expostos ao perigo; existe a discussão que é só vigia que é 

armado ou não, mais entende que o vigia armado tem condição porque 

tem um treinamento específico para portar arma e ainda tem a condição 

de se defender, pior é àquele que não tem o porte de arma, porque está 

mais exposto ainda. Então espera retomar essa discussão por isso fez 

essa indicação, porque é o primeiro passo para retomar os trabalhos e 

continuar cobrando até que consigam. Um aparte do vereador Ederson 

parabenizando pela indicação e disse que só está pedindo o que é de 

direito do trabalhador, porque está na lei e que infelizmente no passado 

foi tomado uma decisão que acabou prejudicando esses funcionários 

públicos. Falou ainda que gostaria de ver o presidente do sindicato 

nesta casa defendendo os servidores, falando dessa periculosidade e 

sobre os ticketes dos contratados, e é preciso que o presidente que é 

gerente dos serviços urbanos, defenda os funcionários públicos. 

Comentou ainda, não saber se está na justiça, mas que alguns setores 
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entrou judicialmente, então pede ao prefeito que pegue o setor jurídico 

para analisar e retirar essa demanda, porque isso não é esmola e sim um 

direito deles e se essa gestão for sensível a esse pedido, que seja 

resolvido esse problema. Porque a atitude que o ex prefeito tomou foi 

infeliz, porque a empresa que ele trouxe veio exclusivamente 

direcionada para acabar com esse direito do trabalhador e não para 

analisar, e que irá cobrar junto cobrar o presidente do sindicato, o 

Senhor Adriano Silvério. O vereador Júnior agradeceu as palavras e 

disse que entende que é nesse sentido que avança e quando coloca essa 

discussão em pauta é no sentido de contribuir com a administração. O 

vereador Claudio Cezar solicitou um aparte para falar que ele sempre é 

cobrado pelo pessoal da saúde, e isso já vem se arrastando 

praticamente há dois anos, e todos sabem que é direito do trabalhador, 

então tem que receber. O vereador Júnior disse que está colocando 

aqui no sentido de contribuir com a administração, porque são duas 

categorias só de tantas outras que foram evidentemente prejudicadas 

pelo laudo dessa empresa e nenhum momento houve consenso à respeito 

do trabalho que essa empresa realizou, sempre houve questionamentos 

e cada vereador que estava aqui na gestão anterior levantou 

questionamento de uma ou outra categoria e estão retomando essa 

discussão, é preciso rever isso, está em tempo e esse é momento 

adequado para fazer essa revisão porque é o começo de administração, 

é a hora de fazer as mudanças que são para o bem da população e 

entende que foi um equívoco, um erro gravíssimo, que mexeu com o 

bolso do trabalhador que tem direito por conta de uma economia que é 

irrisória para o município. Então entende que o prefeito precisa fazer 

essa discussão, esse debate, rever pontualmente cada categoria. Com a 

palavra a vereadora Lourdes, falando que em conversa com o Dr. Klein, 

foi informada que para a pessoa que trabalha nas cozinhas das escolas 

tenha esse direito, é preciso que haja alguns laudos a respeito, e isso 
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tem muitas evidencias e facilita muito, devidos muitos terem problemas 

causados por pegar as panelas enormes, e os que trabalham à noite 

estão sujeitos a uma série de coisas, por intempéries, bandidos, então é 

um pedido extremamente justo. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário que faça o encaminhamento da indicação 

apresentada. 

 

Por questão de ordem o vereador Antonio Carlos Klein falou que 

gostaria de colocar quatro questões de ordem, a primeira falou que tem 

no regimento interno uma determinação que as comissões se reúnam nas 

terças-feiras às oito horas para as discussões sobre os projetos que 

vem para a sessão e essa reunião não está acontecendo, e está tendo 

essa necessidade de ter a reunião interna dos vereadores que preceda 

as sessões. Porque muitas coisas que estão acontecendo, só tomam 

conhecimento na sessão e se tiverem uma reunião todas as terças-

feiras, oito horas com todos os vereadores, então, todas as questões 

que forem duvidosas, serão colocadas nessa reunião para lavar a roupa 

suja para não ir ao plenário. Pediu ao vereador Jaimir que como 

presidente convoque os vereadores para que estejam oito horas nas 

terças-feiras para uma reunião onde todos possam colocar os 

questionamentos numa reunião interna, sem necessidade de vir para o 

plenário onde é o lugar de discutir os projetos e outras questões, se 

tivessem essa reunião uma vez por semana não seria necessário fazer 

as outras três questões que fará agora. Uma solicitação que faz é em 

relação às filmagens que são feitas pelo Senhor Carlos Brito, o Baiano 

que vem em toda sessão e não falta de forma alguma, cumprindo o 

horário da câmara, mas não é remunerado, é voluntário e faz porque 

quer, e a sessão é pública e pode filmar, mas essa rotina da filmagem 

constantemente aqui, como advogado tem uma preocupação, mesmo ele 

tendo falado que nunca vai acionar a câmara nesse sentido, mas se 
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quiser pode falar que foi em todas as sessões, filmou, trabalhou e não 

foi pago, entra com uma ação trabalhista e teremos uma dor de cabeça 

para provar o contrário e como vereadores e representantes do 

dinheiro público, não podem correr esse risco, então pede que acelere a 

licitação das filmagens das sessões para que não tenham problemas no 

futuro. Outra coisa que gostaria de solicitar é que abrisse a licitação 

para colocar câmeras de segurança na câmara, na entrada, nos 

corredores, no plenário, porque hoje a cidade tem câmeras de 

segurança e na câmara não tem nada, e as câmeras de segurança fará 

filmagens de tudo o que acontece, se algum vereador agir com falta de 

decoro vai aparecer nas filmagens, se alguém entrar aqui e fizer alguma 

coisa, vai aparecer então é questão de segurança, não só para os 

vereadores que estão trabalhando e para os funcionários, mas para a 

população que aqui vem para assistir as sessões da câmara, que vem 

utilizar algum serviço da câmara, porque se acontecer alguma coisa não 

tem nenhum mecanismo para apurar o que aconteceu; então câmera de 

segurança hoje é necessidade não luxo. E a outra é em relação aos 

convênios, porque a câmara tinha vários convênios com distribuição de 

gás, açougue, farmácias e outros e chegou informação de que os 

convênios foram cortados, ficando apenas de uma farmácia e não foi 

explicado porque foram cortados os convênios que funcionava a muito 

tempo nesta casa de forma tranquila, então espera uma explicação e 

que pode ser na reunião interna. 

 

O Senhor Jaimir, presidente comentou que as câmeras já estão sendo 

licitadas, quanto aos convênios que foram cortados, eram da gestão 

anterior e estavam irregulares e agora estão fazendo como manda a lei, 

com contratos, e as mesmas firmas que participavam vão voltar, só 

estão legalizando porque essa presidência quer fazer tudo dentro da 

lei. E ficou apenas o convênio com a farmácia, porque foi o último a ser 
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feito e está tudo em ordem, mas todos serão refeitos, assim como 

também outras firmas participando. 

 

 

 

TRIBUNA 

 

Usou a tribuna o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, 

cumprimentando Excelentíssimo Senhor Jaimir José da Silva, aos 

excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimas senhoras 

vereadoras, público que se faz presente, aos ouvintes da Rádio Cultura, 

desejou bom dia e disse que assumiu um compromisso quando cada 

pedido de informação, cada requerimento feito ao executivo ou a 

qualquer outro órgão, estaria repassando a resposta às pessoas de 

forma resumida, e é importante porque muitas vezes cobram e a 

população fica no anseio de saber o que veio de resposta, ou que 

providências serão tomadas, e se não fizer esse esclarecimento, essa 

divulgação, fica por isso mesmo, então trouxe algumas resposta que 

chegou. Solicitou da gerência de assistência social, gerência de obras e 

gerência de administração a cópia dos convênios relacionados ao centro 

de convivência do idoso, e a Senhora Maria Telma Minari, da gerência 

de assistência social respondeu que as cópias dos convênios estão na 

gerência de obras, então irá aguardar a resposta da gerência de obras, 

e indicou também que está em fase de aquisição de mobiliário para 

poder funcionar o centro de convivência do idoso, cumprindo a 

finalidade para qual ele foi construído, que é atender a população que 

precisa destes serviços. Sobre o aeroporto, a resposta do gerente de 

serviços públicos Adriano José Silvério, disse que ele mesmo é o 

responsável pelo aeroporto, e disse que foi feito vistoria; de fato ele 

acompanhou na época a secretaria de aviação civil e que não tem nada 
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definido ainda, que foram suspensos os investimentos em algumas 

cidades de pequeno porte, então diz que o recurso que iria vir para o 

aeroporto, no seu entendimento não virá mais e não deu uma resposta o 

que de fato será feito, e se existe algum outro projeto nessa situação. 

Falou também da indicação a respeito de um pedido da associação do 

grupo de mulheres e dentre várias situações que foram solicitadas, 

como a adequação de uma creche ao menos, em horário estendido, 

obviamente respeitando os direitos trabalhistas de cada servidor, a 

capacitação de mulheres em artes plásticas pra cultura, a revitalização 

de praças e parques infantis e a cobertura das áreas externas dos 

postos de saúde, até agora só recebeu tão somente a resposta da 

coordenadoria de políticas para as mulheres e da gerência de obras, 

indicando que a coordenadoria depende das outras gerências, e a 

gerência de obras disse que estaria estudando uma forma de fazer, e 

de cumprir; mandaram a cópia da legislação da habitação, mas isso ele 

já tem conhecimento, então é desnecessário, e sobre os horários 

estendidos já tem atendimento a contento segundo a administração, e 

que irão buscar alternativas num grande debate envolvendo todos os 

segmentos da sociedade para poder discutir a questão das creches, 

então irá aguardar. Desejou a todas as mães do município, um feliz dia 

das mães e que de fato, todas consigam estar próximas dos seus filhos 

e netos nesse dia especial; porque é um dia de valorização da pessoa que 

mais cuidou de todos nós e que dedica a maior parte de sua vida aos 

cuidados com os filhos, sem deixar as outras atividades, então é uma 

pessoa que com certeza precisa ser extremamente valorizada, e em 

nome de sua esposa e de sua mãe, saudou a todas as mães do município e 

desejou um feliz dia das mães no próximo domingo. 

 

Usou a tribuna o Vereador Josias de Carvalho, cumprimentando aos 

senhores presentes, aos ouvintes da Rádio Cultura e disse que o 
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vereador tem as suas prerrogativas, que tem o regimento interno que 

oriente, e quando o vereador Klein disse que algumas falas trazem 

depreciações, de fato trazem. Falou ainda que a Vereadora Rosangela  

fez um comentário, falando que tem coisas que não chegam ao prefeito 

porque tem interesses, então pediu para que ela prove quais são esses 

interesses e quem são essas pessoas. Falou ainda que quando necessário 

faz a defesa ao Poder Executivo, principalmente quando está correto, 

mas como vereador também faz cobranças, como recentemente fez 

sobre o atendimento no Posto de Saúde Carlos Vidoto, que gerou uma 

ampla discussão para que possa ser melhorada a questão do 

atendimento. Mas tem alguns em redes sociais que fazem calúnias, 

levanta falso testemunho, essas são pessoas derrotadas, que já saíram 

candidatos e não foram abraçados pelo povo, porque são pessoas 

maldosas que fazem críticas destrutivas, sem alternativas, sem opções 

e o radicalismo está excluído da nossa sociedade. Falou que tem que ter 

responsabilidade quando lançam críticas, porque é fácil lançar o nome 

de uma pessoa, só é difícil para reconstruir esse nome; é preciso ter 

respeito, porque as pessoas perderam o amor. Quanto a questão da 

crítica interna do vereador Neninha, mencionando que ele, Josias, não 

vai ao hospital municipal, talvez como ele está iniciando o mandato agora 

e não tem a vivência, nem a experiência com todo respeito ao nobre 

vereador, tem que entender que tem vereador que tem mais vínculo com 

um do que com outro, o vereador Neninha tem mais vínculo com o 

Eurides e Fabiano Taquara e algumas vezes vão in loco em alguns 

setores da prefeitura, ele, Josias tem afinidade com o Fi da Paiol, com 

o Marcio da Araguaia do qual já foi várias vezes junto ao hospital 

municipal, assim como a vereadora Gradella que comentou que estiveram 

no hospital municipal, até o próprio Neninha citou que os vereadores 

estão visitando os departamentos da prefeitura, então houve 

incoerência na fala do vereador Neninha, quando disse que ele não visita 
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o hospital municipal; e comentou que quando faz uma crítica não é para 

destruir o prefeito, não é para destruir a administração, os assessores 

ou secretários, quando faz uma crítica ou cobrança, faz com 

alternativas e isso que é importante, porque tem que entender que é 

necessário ver os dois lados da moeda, porque tem que ser justo. Falou 

para a vereadora Rosangela que se ela sabe se tem vereador com 

interesse com o prefeito tem que falar quem é, aponte, acuse e abre 

uma CEI, tem que ser justo, porque a população não suporte esse bate e 

rebate, já está cansada disso. Teve gente que na câmara passada bateu 

vinte e quatro horas e não alcançou o objetivo e não vai alcançar 

enquanto não mudar sua postura. Comentou ainda que ele e o Dr. Klein 

são vereadores que estão no terceiro mandato, onde já visitaram muitos 

hospitais e tiveram relacionamentos com vários prefeitos, e o vereador 

não tem que criticar o prefeito, xingar ou denegrir a imagem dele, 

vereador tem que ter postura, ele muitas vezes criticou prefeitos, mas 

com alternativas e respeito e todos devem se respeitar. E como disse o 

Dr. Klein tem assuntos que devem ser debatido antes para não gerar 

polêmica e trazer um falso entendimento à população, uma 

interpretação ambígua, porque quando denigre um vereador aqui, cai na 

mesma vala também. Disse ainda que pode criticar o prefeito, mas não 

fugir das responsabilidades, porque no regimento interno e na lei 

orgânica fala que tem que ter relacionamento, tem que ter harmonia 

com o outro poder, mas tem vereador que critica e nem coloca os pés na 

prefeitura, e quando abrir a boca, tem que saber do que está falando. 

Para finalizar desejou um feliz dia das mães a todas as mães, 

principalmente para as mães que tanto sofrem pela ingratidão da 

justiça social, onde muitas mães querem dar o melhor para o seu filho e 

não podem, onde muitas têm seus filhos nas drogas, então parabeniza 

pelo dia das mães porque na alegria ou na dor continuam sendo mães. 
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Usou a tribuna o Vereador Ederson Dutra, que cumprimentou ao público 

presente, a população que ouve pela Rádio Cultura e disse que não havia 

se inscrito na tribuna, mas como o vereador Josias falou que ele é um 

vereador de primeiro mandato, vereador inexperiente, ele tem o direito 

de resposta e falou que é sim um vereador de primeiro mandato, 

inexperiente na vida pública e da legislatura, mas que não se acovarda e 

nem foge da raia, porque foi eleito para defender o povo e não para 

puxar saco de prefeito. Está aqui para cumprir o papel como vereador e 

tem vergonha na cara para dizer de peito aberto, porque quem o elegeu 

não foi o prefeito e sim os eleitores, e a câmara não é um puxadinho da 

prefeitura. Comentou ainda, que o vereador Josias citou a vereadora 

Rosangela, falando que ela é mal educada, ele Neninha disse ser um 

prazer enorme tê-la nesta Casa de Leis, de legislar ao lado de uma 

pessoa tão íntegra, tão honesta e tão sincera e jamais ouvirá de sua 

boca alguma palavra que abaixará sua autoestima ou que lhe ofenda. 

Disse que jogar palavras ao vento é fácil, defender o executivo é fácil, 

difícil é ter coragem de defender o povo, difícil é encarar os 

desmandos da atual gestão, difícil é ele chegar e dizer que os gerentes 

e o prefeito estão certos e que está tudo a mil maravilhas, porque 

jamais irá trair seus eleitores e a população naviraiense. Disse ser 

amigo do prefeito e que viajou com ele esses dias, que vai à prefeitura 

conversar com ele, critica ele aqui, mas faz sua relação institucional 

com a prefeitura, mas não é e jamais será puxa saco de prefeito, se for 

para elogiar fará isso, mas o momento é hora de cobrar, porque a saúde 

está doente, e ouvir que é inexperiente no legislativo e não o gabarita a 

exercer seu mandato, é uma afronta, uma desinteligência, o parlamento 

é do povo e está aqui representando o povo, não está aqui 

representando nenhum interesse pessoal. É amigo do prefeito, mas está 

do lado do povo. Para finalizar disse a Vereadora Rosangela para não se 

abater e nem ficar nervosa, está de parabéns porque sempre defende 
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os mais humildes. Agradeceu a todos e desejou um feliz dia das mães, 

principalmente a sua mãe querida, a sua esposa Melissa e desejou que 

Deus abençoe todos. 

 

Usou a tribuna a Vereadora Rosângela Farias Sofa, que cumprimentou a 

todos, agradecendo a presença dos que estão aqui e aos ouvintes, e 

primeiramente agradeceu ao Adriano e a gerência de serviços urbanos, 

pelo pronto atendimento ao seu pedido e do vereador Neninha sobre a 

fiação exposta, onde os moradores da região estão muito agradecidos. 

Pediu desculpas ao Cido que está presente no plenário, por não ter 

comparecido na comemoração do dia municipal da luta da pessoa com 

deficiência, porque estava resolvendo outras atividades na qual a 

população de Naviraí também precisava, e parabenizou porque ficou 

sabendo que foi um sucesso; e já que estão na semana da 

conscientização pediu a população ajuda aos portadores de 

necessidades especiais sempre que possível, cuidando para que o espaço 

de acessibilidade seja guardado exclusivamente para essas pessoas, 

porque existem muitas reclamações, muitas pessoas usam as vagas sem 

necessidade e isso é questão de educação. E quando fala que as pessoas 

não tem educação, não está generalizando, está falando que não tem 

educação quem está burlando o fato que foi feito para colaborar com 

quem precisa. Comentou ainda que no dia que pediu a todos para cuidar 

da limpeza do município, porque tem pessoas que não tem educação, 

continua afirmando e não tem um homem que fará com que cale a boca 

para dizer que está errada, porque a pessoa que joga lixo onde não 

deve, não tem educação mesmo. Relatou um fato onde falaram que tinha 

lixo em frente à sua casa, mas a pessoa nem sabe o que é lixo, porque se 

soubesse saberia que ferro, cobre e alumínio não é lixo, é material 

reciclável e tem valor, mas a pessoa não sabe, porque nunca dependeu 

disso para viver, se dependesse saberia que é dinheiro e não lixo, falou 
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ainda que não estava em sua casa, mas em frente a um terreno seu 

muito bem cuidado e zelado, e que havia dado o material para um 

catador que não foi retirar devido o seu animal ter morrido, e a 

prefeitura foi e coletou, mas sem ter lugar adequado para colocar, 

porque não tem onde por, mas o município vai ter que procurar um lugar 

para colocar tudo isso. Para finalizar falou que a falta de interpretação 

do vereador, gerou uma polêmica, porque quando falou que é melhor o 

povo ir à ouvidoria e registrar a reclamação, é porque o papel é que 

manda e se tiver três reclamações no nome de uma pessoa, terá que 

agir. Quando falou que não era bom falar com vereador, é porque tem 

que ter registro, se achou ruim é porque a carapuça caiu na hora, e tem 

vereador que realmente vai puxar saco do prefeito e se esquece do 

povo, então se tiver reclamação a fazer tem que ir à ouvidoria porque lá 

poderá ser feito alguma coisa. E não será o senhor Josias e nenhum 

outro senhor que irá fazê-la calar a boca e pediu a população que 

continue reclamando e que registre sua reclamação na ouvidoria que irá 

cuidar do que precisa ser cuidado, retirar a pessoa que não está sendo 

conveniente com a população e colocar pessoas que amam a cidade e 

amam a população. Parabenizou a todas as mães de Naviraí e falou que 

seu lema de hoje é “Que cada mulher, cada mãe, cada pessoa coloque o 

que tem de melhor pra fora, ame, compartilhe, se ajudem”; essa é sua 

mensagem da semana. Agradeceu a população de Naviraí e das cidades 

vizinhas que fizeram da festa da Juncal o maior sucesso dentro da 

cidade, onde estão todos falando que foi uma festa maravilhosa e ela e 

o Fi da Paiol ajudaram a conduzir algumas coisas que era uma obrigação 

como vereadores e representantes do povo. Agradeceu e desejou que 

Deus abençoe todos. 

 

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 
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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 nove dias do mês de maio do 

ano de dois mil e dezessete.  

 

 

 Marcio Andre Scarlassara 

    Secretário 

  

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 

 


