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ATA DA 15a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/05/2017. 

 

 

 

 Aos dezesseis 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 

presente 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 nove de maio do ano de dois mil e dezessete, se 

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

Ofício/UMD/DG/TCE/MS/162/2017, de autoria do Senhor Eduardo 

dos Santos Dionizio, Diretor Geral do Tribunal de Contas de Mato 

Grosso do Sul, encaminhando Devolução de Processos Microfilmado(s) 

com Parecer(s) Prévio(s) - Processos gravados em mídia (CD),  

TC/03122/2012, TC/18797/2012, TC/00962/2012, TC/2953/2013, 

para julgamento das contas referentes a estes processos. O Senhor 

Presidente informou que os processos serão encaminhados à Comissão 

de Finanças e Orçamento para que se manifeste dentro do prazo legal 
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estabelecido na Lei Orgânica Municipal em seu Artigo 64, Parágrafo 

segundo. Ofício nº 005/2017 de autoria do Exmo. Senhor Vereador 

Ederson Dutra, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de 

Decreto Legislativo n° 01/2017 de sua autoria de 07 de abril de 2017. 

O Senhor Presidente informou aos Senhores Vereadores que o referido 

Projeto foi retirado de tramitação em face do pedido de seu autor. 

C.I. nº 17/2017 de autoria do Senhor Rodrigo Gazette de Souza,  

Diretor de Controladoria, encaminhando balancete desta Casa de Leis 

do mês de abril de 2017. O Senhor Presidente informou aos Senhores 

Vereadores que o balancete encontra-se disponível na secretaria desta 

Casa. Ofício n° 109/2017/NAVIRAIPREV, de autoria do Senhor 

Moises Bento da Silva Júnior, Diretor Presidente do NAVIRAIPREV, 

encaminhando cópia do balancete relativo ao mês de Abril de 2017. O 

Senhor Presidente informou que os balancetes se encontram a 

disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria desta Casa de Leis. 

 

 

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

 

Requerimento n° 76/2017 de autoria do Vereador Ederson Dutra; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para à Gerência Competente , com cópia 

para ao Senhor Neil Cristian Maxuell, Diretor da Agência Energisa de 

Naviraí-MS, requerendo que seja feito toda estrutura da Iluminação 

Pública Rural do Loteamento Oriente I e II. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, em seguida em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 
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Requerimento n° 77/2017 de autoria do Vereador Claudio Cezar 

Paulino da Silva e outros edis; expediente endereçado Ilustríssimo 

Senhor Presidente da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado 

de Mato Grosso do Sul, Ricardo Ayache, requerendo que o Ilustríssimo 

Senhor Presidente Ricardo Ayache tenha a gentileza de nos informar: - 

se há pessoas que se encontram na fila de espera para atendimento 

médico, odontológico e exames na CASSEMS de Naviraí? - caso sim, 

qual o número de pessoas que se encontram na fila de espera da 

CASSEMS de Naviraí e em quais procedimentos médicos? - quais os 

motivos que ocasionam este fato? - qual o prazo médio para que ocorra 

o atendimento desta população? O Senhor Presidente colocou em 

discussão, em seguida em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 78/2017 de autoria dos Vereadores Fabiano 

Domingos dos Santos, Ederson Dutra e 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, requerendo informações dos projetos arquitetônicos 

que deram entrada na gerência de obras, de janeiro a maio de 2017, 

onde consta: data de entrada; data de aprovação; nome do proprietário; 

quadra; lote; bairro e nome do responsável técnico. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, em seguida em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 79/2017 de autoria dos Vereadores Eurides 

Rodrigues, Fabiano Domingos dos Santos e Cláudio Cezar 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 que sejam trocadas 

as lâmpadas de iluminação publica no Residencial Cidade Jardim. O 
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Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o Vereador 

Eurides que cumprimentou a todos, falando que é uma solicitação dos 

moradores do referido bairro e que em visita noturna realmente 

constatou que a maior parte do bairro encontra-se sem iluminação. Um 

aparte do Vereador Claudio Cezar que cumprimentou a todos falando 

que esse é um pedido que foi já muito cobrado na gestão passada e que 

há dois anos estão solicitando para que seja resolvido esse problema da 

iluminação, onde a loteadora joga o compromisso para a prefeitura e 

vice-versa e nunca foi resolvido e espera que essa gestão tome as 

devidas providências para acabar com esse transtorno. Um aparte do 

vereador Josias parabenizando pela indicação e confirmando que na 

gestão passada fizeram muitas solicitações para que o problema fosse 

resolvido, porque a escuridão é dar oportunidade para os bandidos se 

aproveitarem da situação; assim como vários outros bairros que estão 

precisando da assistência da iluminação pública que é cobrada todos os 

meses, então é o mínimo que se deve fazer. Em seguida o Senhor 

Presidente colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 81/2017 de autoria dos Vereadores Rosangela Farias 

Sofa e Marcio Andre Scarlassara; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Astolfo Carlos Mendes, Gerente de Meio 

Ambiente, o Senhor Adriano José Silvério, Gerente de Serviços 

Públicos, requerendo informações diante da resposta da indicação nº 

103/2016, apresentada pelo vereador Márcio André Scarlassara, em 

anexo, devido a inúmeros questionamentos por parte dos munícipes em 

relação à: 1- como e quando é realizado o leilão de madeiras no 

município? 2- quais os critérios para a utilização do recurso adquirido e 

depositado no Fundo Municipal do Meio Ambiente? 3- se há algum 

projeto ofertado em relação ao recurso arrecadado com o Fundo 
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Municipal do Meio Ambiente? 4- se existem doações de tocos e 

material provenientes das sobras das podas das árvores? se existem, 

para quem e para onde estão sendo destinados? O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra a Vereadora Rosangela 

cumprimentando a todos e falou que fez esse requerimento baseado em 

uma indicação do vereador Marcio porque já trabalhou com os 

catadores de material reciclável e se preocupa muito porque sabe que 

rejeitos é dinheiro; e em visita ao aterro viu que tem várias madeiras 

provenientes das podas de árvores do município que está armazenada, e 

que muitas vezes enterraram as podas de árvores, e então quer saber 

se terá leilão daquelas madeiras, ou se tem legalidade para serem 

doadas, ou para ser convertido em dinheiro, ou adquirir um picador para 

fazer a conversão desses galhos em matéria orgânica para fornecer 

para o pessoal da agricultura familiar? Então essas solicitações feitas 

ao gerente, do que fazer ou do que está pensando em fazer, é porque a 

população quer saber e espera ter a informação correta do que será 

feito, para questão de esclarecimento para resolver esse problema 

ambiental e social, porque se é dinheiro pode ser ajudado o social e se é 

árvore cortada é o ambiental. Com a palavra o Vereador Marcio falando 

que fez sua indicação em abril de dois mil e dezesseis se preocupando 

realmente com o foi dito, mas não teve êxito, e é muito bom ver a 

preocupação que a nobre vereadora tem com a ecologia, com os 

catadores recicláveis, que é uma necessidade nos dias de hoje ter a 

ecologia junto com o desenvolvimento social do município, e a compra de 

um picador seria de muita utilidade para picar a madeira e vender para 

o JBS, Frango Bello ou fazer postagem para adubo orgânico, que geraria 

uma renda importantíssima para as associações, e espera que o gerente 

de meio ambiente junto ao prefeito faça em caráter de urgência, onde 

irá manter várias famílias. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 
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Requerimento n° 82/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Fábio Augusto 

Bonicontro, Gerente de Saúde, a Senhora Ana Paula Krambeck Silva 

Rocha, Gerente de Obras, requerendo informações atualizadas sobre a 

implantação do Centro de Hemodiálise em Naviraí. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra o Vereador Júnior do PT 

cumprimentando a todos e falando que esse assunto é sem qualquer 

intuito de causar qualquer tipo de polêmica porque já foi amplamente 

discutido tanto nesta casa de leis quanto fora dela, e todos entendem e 

concordam que é uma necessidade a implantação do centro de 

hemodiálise em Naviraí; comentou que dois meses atrás a pedido desta 

presidência, esteve em Campo Grande acompanhando o prefeito com o 

governador, e estavam presentes também os Deputados Onevan e Zé 

Teixeira, o secretário de saúde do estado e o chefe da casa civil, e na 

ocasião um dos assuntos que foi tratado, foi justamente da clínica de 

hemodiálise que será onde é o hemonucleo hoje, e que será feita uma 

ampliação; foi tratada a parte técnica e combinado que essa obra seria 

licitada pelo governo do estado. E que o governador direcionou ao 

secretário de estado perguntando se o projeto estava tudo certo, 

porque se estivesse, era para licitar o mais rápido possível, mas no dia 

do trabalhador veio uma informação imprevista do prefeito na rádio, 

falando que estava na finalização de projeto, no qual veio a dúvida; por 

isso está pedindo por escrito e atualizado, porque quer saber o que tem 

de fato, se já foi mandado licitar, se existem novas pendências, porque 

já fazem de dois anos e meio, a três anos que estão sendo corrigidas 

pendências e adequando o projeto, e a última informação que teve na 

governadoria é que tudo estava certo, que estava aprovado pela 

vigilância sanitária do estado e pela Anvisa - Agência Nacional de 
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Vigilância Sanitária, mas a medida que o prefeito da uma outra 

informação nas rádios, é preciso saber de fato qual a situação atual, 

para  que possa transmitir para quem o procura no anseio de ver essa 

realidade concretizada. Falou ainda que é importante dizer que tem um 

micro ônibus e mais alguns carros que fazem o transporte dessas 

pessoas para fazer hemodiálise, que vai para Ponta Porã, Campo Grande 

e Dourados, e a medida que conseguir essa implantação, além do 

benefício que será para esses pacientes de não precisar mais sair da 

sua cidade para fazer um procedimento tão complexo que debilita tanto 

a pessoa, terá mais veículos disponíveis para transportar os demais 

pacientes que necessitam de outros procedimentos fora da cidade. Em 

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

unanimidade. 

 

O Presidente, Senhor Jaimir convidou a população para participar dia 18 

de maio, da Solenidade Alusiva do Dia Nacional do Combate ao Abuso de 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que será em frente ao 

Paço Municipal às oito horas, com apresentação Cultural da Banda Tom 

Jobim, crianças e adolescentes do serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos. 

 

Requerimento n° 83/2017 de autoria da Vereadora Rosangela Farias 

Sofa; expediente endereçado ao Senhor Adriano José Silvério, Gerente 

de Serviços Públicos, requerendo que seja providenciada a troca de 

pias, vasos sanitários e colocação de lixeiras com pedal na Capela 

Mortuária Municipal, para uma melhor acomodação aos usuários que 

necessitam da utilização deste espaço. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra a Vereadora falando que fez essa solicitação 

porque já passou da hora de fazer o melhoramento na capela mortuária, 

prédio antigo que foi construído por uma entidade e que passou a 
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manutenção para o município. Disse que como comerciante no município 

sofre algumas fiscalizações e tem que se adequar a algumas exigências, 

e a capela mortuária também, porque não tem acessibilidade, não tem 

banheiro para cadeirantes, nem para homens e nem para mulheres que é 

tão exigido nos comércios e em vários setores públicos, assim com não 

tem também cestos de lixo adequado às normas; e ouviu a população 

falando que vão até suas casas para poder usar o banheiro em dias de 

velório porque não tem condições de usar da capela, então já se 

adiantou e falou com o gerente Adriano que se prontificou em tentar 

ajudar a mudar, mas vai ter que mandar para a gerência de obras 

também, porque exige uma reforma e uma adequação necessária dentro 

da realidade e do que se é pedido para todos. Com a palavra o vereador 

Josias parabenizando pela solicitação e falando que a capela foi 

construída na gestão do saudoso Euclides Fabris e que na época era 

vereador, e teve dinheiro do município com a participação do Rotary na 

construção e acredita que o município irá investir, porque tem um 

gestor competente que é o Selmo e que está fazendo o possível para 

poder melhorar, mas sem dinheiro não pode fazer muita coisa, mas 

acredita que o prefeito e o órgão responsável deve se sensibilizar para 

atender o mais rápido possível, porque já foi feito em várias ocasiões, e 

acha que deveriam se organizar para conversar pessoalmente com o 

prefeito. Com a palavra o vereador Ederson cumprimentando o público 

presente como os Senhores Claudenir, Paulo Tenório, Geninho, Sidnei do 

Carmo que está de férias, e comentou que esteve na capela mortuária 

no dia de ontem e que realmente a situação é deplorável e esse pedido 

veio na hora certa, mas acha que não é necessário ir até a prefeitura 

para implorar que seja feito não, porque eles já estão ouvindo, e 

informou que a construção da capela foi feita em parceria com o Rotary 

e Câmara Municipal no tempo do Presidente Laurentino Pavão de 

Arruda, e a prefeitura só tem que fazer o básico que a manutenção, e 
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as adaptações podem ser feitas com o tempo, porque a cidade cresceu e 

nada foi feito. Mas a nova gerência com o Adriano e o Selmo Cândido 

que estão dispostos a trabalhar, acredita que esse pedido será 

atendido, porque estará incumbido a dois gestores que não medem 

esforços para resolver os problemas, porque se fosse outro setor iria 

pedir para esquecer; mas espera que o prefeito atenda porque quem 

paga imposto tem que ter um atendimento digno, principalmente na hora 

da dor que é a perda de um ente querido e pediu que o Adriano e o 

Selmo, convide a Ana Paula, gerente de obras para ir até a capela e 

resolver o problema de imediato sem fazer projeto mirabolante, porque 

tem que ver a realidade e sabe que não tem dinheiro para fazer mega 

construção, então que faça o básico. Pela ordem o vereador Josias falou 

que acho que é válido sim, quando diz para se organizar e falar com o 

prefeito, porque falando pessoalmente é melhor para cobrar o que se 

pede. Com a palavra o vereador Marcio, falando que esse requerimento 

foi feito várias vezes, pelo Dr. Klein, por ele que até colocou na sua 

solicitação sobre os animais pastando no local, uma situação vergonhosa. 

E comentou que foi em um velório a dois meses atrás, em que estava 

muito calor e não tinha nem bebedouro, solicitou ao Adriano, que 

conseguiu arrumar um e levar; então para resolver realmente o 

problema, acha que deve ser feito uma parceria público privada, onde as 

funerárias deveriam ajudar a manter em ordem. Porque as pessoas de 

outras cidades, mesmo num momento triste percebe a situação do local, 

então pede uma atenção especial e que resolvem o mais rápido possível. 

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

por unanimidade. 

 

Requerimento n° 84/2017 de autoria da Vereadora Maria Cristina 

Tezolini Gradella e outros edis; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 
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providências para o Senhor Fábio Augusto Bonicontro, Gerente de 

Saúde, requerendo informações de qual é a demanda, e a real 

possibilidade da Gerência de Saúde em contratar médicos 

Otorrinolaringologistas (Otorrinos). O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra a Vereadora Cris Gradella que cumprimentou a 

todos e falou que fez esse requerimento pedindo essa informação já 

sabendo que existe uma demanda muito grande de pacientes que 

precisam desse especialista, e comentou que a quinze anos atrás, já 

teve um otorrinolaringologista no município, que vinha de Dourados para 

atender aqui, e a demanda já era muito grande, mas ele acabou se 

fixando em Dourados e resolveu atender apenas lá; em outros 

momentos a uns oito anos atrás houve a contratação de outro médico, 

mas que também não se fixou no município. Atualmente o município 

conta com dois médicos dessa especialidade, que é um casal de 

otorrinos especialistas, e que já estão morando em Naviraí e atendendo 

em clínicas particulares, então não é a prefeitura que irá trazê-los, e 

nada mais justo do que dar oportunidade deles se fixarem realmente e 

contratar ao menos um para atender a população que não tem acesso ao 

particular e que possa contar com essa especialidade. Aproveitou para 

esclarecer ao gerente de saúde que quanto mais especialidade Naviraí 

tiver, mais importância ela tem para a secretária de saúde, porque 

quanto mais encaminha para fora seja Campo Grande ou Dourados, 

mostra que não estamos conseguindo resolver os problemas de saúde 

aqui, perde forças, então quanto mais especialista tiver aqui na nossa 

cidade e atendendo pelo SUS, poderá ser feito a regionalização e pode 

ser referência de microrregião, porque Naviraí é polo de microrregião e 

tem que assumir o seu papel microrregional, que não está cumprindo já 

alguns anos por não dar conta da demanda; e o estado só terá outro 

olhar de investimento para o nosso município, quando realmente estiver 
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resolvendo o problema de saúde daqui da microrregião e não está 

conseguindo fazer isso. Então é uma oportunidade de Naviraí contar 

com um especialista que atenda pelo SUS para realmente mostrar para 

o estado a importância que a gente está tendo, porque não adianta 

cobrar e achar que o estado vai olhar para Naviraí diferente e vai 

aumentar o investimento para que aumente o atendimento, isso não, 

porque primeiro tem que ter o atendimento, para depois cobrar do 

estado maiores investimentos aqui, então é um apelo que faz à 

secretaria de saúde e ao prefeito e que avaliem realmente essa 

necessidade, porque nem todos os casos são cirúrgicos, muitos casos 

são clínicos, mas mesmo as cirurgias na sua grande maioria são possíveis 

de serem resolvidas aqui. É uma especialidade difícil de encontrar, não 

é todo lugar que tem pelo SUS e se deparar com esse profissional 

morando na nossa cidade, é uma oportunidade da secretaria de saúde de 

absorvê-los no SUS, porque a contratação viria muito favorecer a 

população. Com a palavra a vereadora Lourdes Elerbrock que 

cumprimentou a todos e parabenizou pelo requerimento, falando que 

seria muito importante se a prefeitura através do gerente de saúde 

realmente contratasse esse especialista para fazer parte do corpo de 

saúde, por ser uma especialidade muito cara e que tem uma grande 

demanda em Naviraí. Com a palavra o vereador Fabiano Domingos 

cumprimentando a todos e falando que esse requerimento é de suma 

importância e que todos os vereadores tem assinar para ganhar mais 

força. Em seguida o Senhor Presidente colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Indicação n° 82/2017 de autoria dos Vereadores Fabiano Domingos 

dos Santos e Ederson Dutra; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o 
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Senhor Fábio Bonicontro, Gerente de Saúde, a Senhora Ana Paula 

Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, indicando a construção de um 

abrigo no PSF Boa Vista. Usou a palavra o vereador Fabiano falando que 

fez essa solicitação a pedido dos moradores do Boa Vista e Ipê que 

utilizam o posto, e o atendimento é por ordem de chegada para ser 

atendido e muitas vezes as pessoas vão as quatro horas da manhã, e 

fica muito difícil quando está chovendo, e comentou que em frente tem 

umas folhas de zinco armazenada, falando que deve ser para enfeitar. A 

vereadora Cris Gradella pediu um aparte e disse que salvo engano no 

relatório da comissão de saúde, foi apontada essa irregularidade e essa 

indicação veio reforçar a necessidade dessa cobertura, inclusive a 

respeito das folhas de zinco que estão em frente, já estava apontada 

como irregularidade desde 2014 na solicitação do ministério público 

para a câmara e tudo isso foi colocado no relatório, e na resposta 

recebida falava que na medida do possível estaria sendo providenciado, 

mas nada foi feito. Em seguida o Senhor Presidente solicitou a 

secretária para que faça o encaminhamento da indicação apresentada.  

 

Indicação n° 85/2017 de autoria dos Vereadores Fabiano Domingos 

dos Santos, Ederson Dutra e 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 feito o recapeamento das 

seguintes ruas: a) Rua Natália Teixeira Del Colle, no residencial Del 

Colle; b) Alameda dos Pinheiros, no residencial Royal Park; c) Alameda 

das Imbuias, no residencial Royal Park. Usou a palavra o vereador 

Fabiano falando que fez essa solicitação a pedido dos moradores porque 

os moradores não conseguem nem colocar os carros na garagem, foi 

feito a operação tapa buraco mais não resolveu nada, então solicita que 
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as ruas mencionadas sejam recapeadas com urgência.  Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada.  

 

Indicação n° 86/2017 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues, 

Fabiano Domingos dos Santos e Ederson Dutra; expediente endereçado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente 

de Obras, indicando que seja realizado estudo de viabilidade para 

implantação de uma praça de lazer no Residencial Portal Residence, com 

academia ao ar livre, parque infantil e devidamente arborizada. Usou a 

palavra o vereador Eurides agradecendo a presença de Ronaldo Camilo e 

Claudemir e disse que fez essa solicitação a pedido dos moradores do 

referido bairro e espera ser atendido. Com a palavra o vereador 

Ederson falando que em visita a gerência de obras ele pode constatar 

que essa gerência realmente está trabalhando e conseguiu colocar a 

casa em ordem, e sobre a questão da praça tem certeza que será 

resolvido o problema, porque em conversa com a gerente Ana Paula, 

teve a informação que os projetos para essas praças já estão prontos e 

as que estão danificadas serão restauradas, assim como o parque 

sucupira que está totalmente em desnível. Um aparte do vereador 

Josias parabenizando a fala do vereador Ederson e parabenizando a 

gerência de obras que trabalhava meio período para atendimento e no 

outro para organizar tudo para que pudessem atender melhor a 

população e desenvolver melhor o secretariado. O vereador Ederson 

falou sobre a situação da extensão do horário que foi cobrado por ele, e 

informou que em reunião, foi resolvido que será tirado o setor de 

projeto daquele local para ficar em um local mais reservado, para que o 

horário de atendimento seja o dia todo. Então quando erra ele critica, 
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bate duro porque está representando o povo, mas nesse caso, a gerente 

Ana Paula está de parabéns e que seja um exemplo para todas as 

gerências, porque o prazo que foi dado, ela cumpriu; e não está 

colocando a gerência do Adriano no pacote, porque é um caso 

excepcional, mas o resto está parado. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou a secretária que faça o encaminhamento da indicação 

apresentada. 

 

Indicação n° 88/2017 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues, 

Fabiano Domingos dos Santos e Josias de Carvalho; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, 

indicando que seja feito estudo para elaboração de projeto de lei 

municipal que disponha sobre a condução de veículos oficiais nos 

mesmos termos da Lei Federal nº 9.327/96. Com a palavra o vereador 

Josias de Carvalho agradecendo a presença do Werli do Portal Veja 

MS, Osvaldo do Conselho de Saúde, Geninho do Sulnews, Paulo Tenório, 

Baiano, Sidnei do Carmo e Reginaldo Carteirinha, e aproveitou para 

parabenizar e agradecer ao vereador Eurides que o convidou para 

assinar junto essa solicitação, falando que existe essa lei, mas que falta 

ser aplicada e seria bom para ajudar na administração, porque quando 

falta o funcionário que é o motorista oficial, o veículo fica parado e o 

serviço não vai para frente, então o funcionário sendo habilitado e 

autorizado, poderá assumir o veículo, e assim ver o estado em que se 

encontra esse veículo, porque quando o Izauri assumiu essa gestão 

estava tudo sucateado e essa lei ajudará até na fiscalização desses 

veículos. Em seguida o Senhor Presidente solicitou a secretária que 

faça o encaminhamento da indicação apresentada. 
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Indicação n° 93/2017 de autoria da Vereadora Maria Cristina Tezolini 

Gradella; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Emerson 

Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, indicando 

que seja realizado um estudo técnico em todo o trajeto da Avenida 

Ipuitã, para instalação de redutores de velocidade, como por exemplo: - 

faixas elevadas; - lombadas; - lombadas eletrônicas. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou a secretária que faça o encaminhamento da 

indicação apresentada. 

 

Indicação n° 95/2017 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

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 realizada uma 

operação tapa-buracos no prolongamento da Avenida Amélia Fukuda, 

trecho que se estende entre a Ford e o Parque de Exposição Tatsuo 

Suekane. Com a palavra o vereador Josias falando que já foi solicitado 

algumas vezes e agora solicita que seja feito o mais rápido possível por 

ser perigoso e trazer transtornos aos motoristas e pedestres. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou a secretária que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Indicação n° 96/2017 de autoria dos Vereadores Claudio Cezar Paulino 

da Silva, Antonio Carlos Klein, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Maria 

Cristina Tezolini Gradella, Lourdes Elerbrock e Rosangela Farias Sofa; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

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

Gerente de Saúde, indicando que sejam instaladas câmeras de vigilância 

com sistema de gravação de áudio e vídeo no Hospital Municipal. Com a 
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palavra o vereador Claudio Cezar falando que essa solicitação se faz 

necessária para quem utiliza do serviço na santa casa, porque tem que 

fazer de tudo para ter mais segurança, porque ele mesmo já entrou 

pelos fundos e não teve problema algum, e também sobre o fato de que 

muitas pessoas ficam aguardando mais de quarenta minutos e não são 

atendidas e não tem nenhuma câmera para comprovar e garantir a 

situação para que possam cobrar mais firmemente essa questão, então 

vê a real necessidade de implantação desse sistema e espera ser 

atendido pela administração, porque será bom até para os funcionários. 

Um aparte do vereador Marcio parabenizando pela indicação e falando 

que as câmeras são necessárias, mas que primeiramente o prefeito tem 

que colocar remédios no hospital, porque a população está clamando por 

socorro, devido a falta de medicação, soros, gazes e esperando a volta 

das cirurgias. O vereador Claudio disse concordar com a questão dos 

medicamentos, mas como a questão já foi tão discutida e já sabem o 

real motivo de estar faltando, e também o que está sendo feito para 

que seja resolvido. Um aparte do vereador Josias falando que todos 

sabem que a falta dos medicamentos é porque o prefeito da gestão 

anterior não pagou os fornecedores e que não fez a licitação e por isso 

existe esse transtorno dentro da santa casa e da farmácia básica, mas 

já está sendo resolvido. Para concluir o vereador Claudio disse que 

também vê que os remédios estão em primeiro lugar, que está vendo a 

saúde como um todo, mas que a segurança também é importante nesse 

momento na santa casa. Em seguida o Senhor Presidente solicitou a 

secretária que faça o encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Indicação n° 972017 de autoria dos Vereadores Ederson Dutra e 

Fabiano Domingos dos Santos; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 
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providências para o Senhor Adriano José Silvério, Gerente de Serviços 

Públicos, a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, 

indicando que seja realizada, nas vias públicas do Distrito do Porto 

Caiuá, a manutenção e implantação da iluminação pública em todo o 

distrito. Em seguida o Senhor Presidente solicitou a secretária que faça 

o encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Indicação n° 98/2017 de autoria do Vereador Ederson Dutra; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, indicando que seja feito um estudo sobre o artigo 82, da 

Lei Complementar N° 42/2003 - Estatuto do Servidor Público 

Municipal, onde os servidores públicos possam ter direito à licença-

paternidade de 20(vinte) dias consecutivos. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou a secretária que faça o encaminhamento da 

indicação apresentada. 

 

Indicação n° 99/2017 de autoria do Vereador 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, o Senhor Agenor Ricardo de Paiva, Gerente 

do Núcleo de Infraestrutura Rural, indicando que sejam viabilizados um 

patrolamento e cascalhamento no trecho que se estende da Rodovia 

MS-141 até a Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí. Com a 

palavra o vereador Josias, falando que no mandato anterior foi um dos 

vereadores que mais pleiteou recursos para o cinturão verde, porque o  

presidente, Senhor Jesus sempre o procurava para fazer as 

reivindicações, e essa ele já havia feito e até solicitado a pavimentação 

também, cobrando  de alguns deputados, porque tem o presídio e se 

houver rebelião, fica difícil para se deslocar até o local; então essa 
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reivindicação atende as famílias do cinturão verde, que facilitaria para 

transportar os seus produtos, porque é uma agricultura familiar, e 

atenderia também as autoridades que tem expedientes na penitenciária, 

e já que não conseguiu o asfalto porque é muito difícil, espera que 

façam o cascalhamento, porque assim não vai onerar os cofres do 

município, então faz esse apelo e espera ser atendido. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou a secretária que faça o encaminhamento da 

indicação apresentada. 

 

Moção de Congratulação n° 08/2017 de autoria do Vereador Josias 

de Carvalho; expediente endereçado ao Senhor Wilton Melo Acosta 

Diretor Presidente da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul 

(FUNTRAB), apresentando nossos cordiais cumprimentos ao Senhor 

Wilton Melo Acosta, Diretor Presidente da Fundação do Trabalho de 

Mato Grosso do Sul - FUNTRAB, pelos serviços prestados e por toda a 

dedicação com o município de Naviraí. Graças ao seu trabalho 

incessante frente à instituição, nos meses de março e abril, a 

FUNTRAB alcançou índices positivos em vários municípios, entre os 

quais Naviraí, aparece em quinto lugar no Ranking no Estado, como 

cidade que teve um aumento expressivo de vagas de emprego e para ser 

mais preciso, com 415 contratações. O município teve um aumento de 

saldo positivo de 55 em relação ao mês de março, demonstrando que é 

possível uma política de desenvolvimento sustentável no Estado de Mato 

Grosso do Sul, pois constitui um índice importante, que mostra a 

retomada do crescimento em nosso município. Portanto, nada mais justo 

que o merecido reconhecimento desta Casa de Leis, por meio desse 

singelo agradecimento. O Senhor Presidente colocou em discussão, com 

a palavra o Vereador autor falando que fez essa moção porque esteve 

em Campo Grande e viu as estatísticas e devido a situação que o País 
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enfrenta, os números para Naviraí foi favorável porque teve um 

acréscimo no que tange a contratação de pessoas e viu a preocupação 

desse presidente com a classe trabalhadora, por isso é merecedor 

dessa moção. Em seguida o Senhor Presidente colocou em votação, que 

foi aprovado por unanimidade. 

 

Moção de Congratulação n° 09/2017 de autoria do Vereador Fabiano 

Domingos dos Santos; expediente endereçado ao Senhor Kleiton Alves 

Miranda, apresentando congratulações pelo brilhante trabalho realizado 

como Maestro frente à Banda musical Tom Jobim, no município de 

Naviraí. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

Vereador autor falando que esteve na feira do artesanato juntamente 

com outros vereadores e viu o grande trabalho que o maestro está 

fazendo frente a Banda Marcial, porque nos dias de hoje não é fácil, 

principalmente com crianças de nove anos até adolescentes de dezoito 

anos, onde tem que ter toda a paciência e saber controlar, e ele faz isso 

sabiamente, encantando a todos, então essa moção é para homenageá-lo 

e espera que no dia sete de setembro Naviraí realize um desfile muito 

bonito. Em seguida o Senhor Presidente colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Moção de Congratulação n° 10/2017 de autoria do Vereador Marcio 

Andre Scarlassara e demais Edis; expediente endereçado ao Senhor 

Clóvis Ribeiro Cintra Neto, Inspetor Chefe na Receita Federal do Brasil 

em Mundo Novo - MS, apresentando nossas Congratulações, e 

parabenizando-o pelo brilhante trabalho à frente da Receita Federal 

em Mundo novo, em prol das instituições sem fins lucrativos, na doação 

de materiais apreendidos, para que estas entidades realizem os 

"bazares" para arrecadação de fundos, ajudando assim nosso município 
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e todas as entidades aqui presentes. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o Vereador Marcio, falando que o inspetor tem 

atendido todas as entidades de Naviraí, Rede Feminina de Combate ao 

Câncer, APAE, Lions, Rotary, Lojas Maçônicas, Prefeitura Municipal com 

doação de pneus, e comentou que o inspetor que vir a essa tribuna para 

expor o funcionamento das doações para as entidades que necessitam, 

então é um carinho muito grande com Naviraí, e nada mais justo que 

essa Casa de Leis reconheça esse serviço prestado à nossa população. 

Usou a palavra a vereadora Lourdes falando que é muito importante 

essa ajuda da receita federal porque alivia muito as instituições que 

estão sempre pedindo arrego e espera que faça muitas vezes, porque 

todas as instituições de Naviraí estão desesperadas pela falta de 

verbas. O vereador Claudio fez um aparte, falando que ouvindo as 

palavras da vereadora Lourdes ele vê o quanto é difícil fazer o bem no 

País, porque quem faz o bem tem que implorar por ajuda para fazer o 

bem ao próximo e disse ser uma honra assinar essa moção e que faz 

questão, porque quando vê uma pessoa que tem interesse em ajudar o 

município e as entidades, tem que agradecer e muito. Em seguida o 

Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

O Senhor Presidente determinou ao primeiro secretário que fizesse a 

leitura da ordem do dia. 

 

Pela liderança o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, comentou que 

na reunião dos vereadores que aconteceu hoje às nove e meia da manhã, 

receberam uma reivindicação de duas pessoas que foram aprovadas no 

concurso de 2016, sendo uma cobrança feita inclusive na sessão 

passada, mas acredita que informalmente todos os vereadores já 
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receberam esse tipo de cobrança, e espera que de fato façam as 

convocações dos aprovados; e foi relatada uma situação que o deixou 

muito preocupado, e o levou a fazer consulta para ver de fato se tinha 

procedimento. E como a pauta fecha às nove horas não teve 

oportunidade de fazer esse requerimento por escrito, então está 

assumindo o compromisso de fazê-lo para a próxima sessão, mas que irá 

relatar o que foi verificado e pedir informalmente aos gestores 

responsáveis pelo executivo municipal, porque devem estar ouvindo a 

sessão neste momento e espera que esclareça. Falou que teve o 

concurso que foi iniciado no ano de 2016 e homologado dia sete de 

março agora pela atual administração, com a previsão de quinze vagas 

para auxiliar de enfermagem, sendo que no resultado final são trinta e 

dois aprovados, prontos e aptos a serem convocados e assumir suas 

vagas. Ocorre que no Diário Oficial do dia dezesseis de maio foi lançado 

um processo seletivo simplificado para contratação de um auxiliar de 

enfermagem e isso o preocupou, e fez questão de pegar os decretos e a 

lei municipal que são citados no edital que foi lançado e que fala da 

excepcionalidade, porque sabe que o processo seletivo é previsto em lei, 

possível de ser feito e a prefeitura faz isso com certa frequência, 

enfim, todo órgão público tem utilizado e é previsto em lei, porém 

quando há um concurso válido, já homologado com previsão da vaga 

específica, até onde ele sabe não pode nem abrir outro concurso, quem 

dirá um processo seletivo para a contratação do mesmo profissional da 

mesma vaga que foi prevista no concurso; então está dando um alerta no 

sentido de contribuir e pedindo que se possível for, que essas 

informações já venham essa semana. Pela ordem a vereadora Lourdes 

falou que tem profissional dessa área que passou nesse concurso. O 

vereador Júnior falou que são trinta e duas pessoas aprovadas como 

auxiliar de enfermagem, sendo dessas trinta e duas a previsão do edital 
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foram quinze vagas, um número expressivo, e todos sabem que é um 

profissional que o sistema de saúde precisa e carece e é uma demanda 

crescente. Então quando abre um processo seletivo para contratar um 

profissional que está previsto no concurso, quer saber como fica a 

pessoa que foi aprovada em primeiro lugar, ou a pessoa que foi aprovada 

até o décimo quinto lugar que é a previsão de vagas, eles não terão o seu 

direito respeitado e adquirido através da aprovação do concurso 

público? Então esse é o questionamento que faz para a administração e 

que eles fundamentam o processo seletivo na lei municipal nº 934/99, 

no decreto municipal nº 60/2008 e decreto nº 54/2017; ele fez a 

leitura de todas essas leis, além do artigo 37 da Constituição Federal, e 

todos eles falam da possibilidade de se fazer o processo seletivo em 

caráter excepcional ou de urgência, mas isso é matéria de diversos 

mandatos de segurança pelo Brasil afora. Mas quando tem um concurso 

válido, homologado com a previsão da vaga, não pode abrir outro 

concurso ou outro processo seletivo para a contratação. Então espera 

que a administração informe e se possível essa semana, senão na 

próxima semana entrará com requerimento específico, porque às vezes 

está deixando de se atentar para algum detalhe da legislação que 

permita fazer isso, mas até onde sabe é proibido por lei, porque se fez 

o concurso, tem que respeitar o concurso, e o processo seletivo só nos 

casos onde não há a previsão da vaga em concurso. 

 

Pela liderança o vereador Fabiano Domingos dos Santos falou do evento 

que acontecerá dia dezoito de maio às oito horas, em frente ao Paço 

Municipal e comunicou que está fazendo uma lei que entrará na próxima 

sessão para que todo evento municipal tenha uma ambulância junto com 

um profissional da saúde, porque na semana passada uma criança passou 

mal na inauguração da feira e foi socorrida por populares. Então todo 
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evento tem que ter uma ambulância e um auxiliar de enfermagem, e se 

estiverem ouvindo, gostaria que na quinta-feira já tivesse uma 

ambulância neste evento, para que se acontecer alguma coisa, que não 

precise ser socorrido por populares. 

 

 

 

ORDEM DO DIA 

 

PROJETO APROVADO 

 

 

Projeto de Lei nº 14/2017 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação, na forma de 

cartão magnético, aos servidores públicos municipais, da administração 

direta, indireta e funcional de Naviraí, e dá outras providências. Foi 

colocado em primeira e única discussão e votação os pareceres das 

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

Orçamento, favoráveis a aprovação do projeto. Foi colocado o referido 

projeto em discussão, usou a palavra o vereador Ederson Dutra falando 

que foi indagado pelo presidente do sindicato, o Senhor Adriano 

Silvério sobre o pedido de urgência desse projeto, então ele deixou 

claro aos servidores públicos municipal, que infelizmente esse projeto 

não foi encaminhado em regime de urgência e que isso é uma atribuição 

do prefeito. E aproveitou para informar que desde o primeiro momento 

os vereadores foram a favor desse projeto, simplesmente solicitou ao 

prefeito, quando veio a esta casa, que estendesse também aos 

contratados, mas não foi atendido até o presente momento. E tudo isso 

deu a entender aos funcionários públicos, que os vereadores estavam 
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segurando esse projeto, mas não é bem assim, porque quando é esse 

tipo de projeto o prefeito tem que mandar com pedido de urgência; e 

pediu para que parem de ficar jogando os funcionários contra a câmara, 

porque jamais essa câmara iria ficar contra a aprovação desse projeto, 

porque na verdade eles queriam que estendessem aos comissionados, 

contratados e até aumentar o valor. Então o projeto está sendo 

aprovado hoje, e espera que o prefeito resolva a situação se irá pagar 

retroativo. Usou a palavra a vereadora Lourdes comentando que 

professores a procuraram para falar que tem dois períodos em um só 

holerite, e não tem direito a esse auxílio por ganhar acima do teto. Mas 

os demais que possuem dois holerites recebem. Então nada mais justo 

que a prefeitura se atente para esse fato. Com a palavra o Vereador 

Júnior do PT, falando que não é a primeira vez que a administração é 

questionada e está sendo assim com relação ao organograma, e quer ser 

bem claro para os servidores e para quem está ouvindo, que foi pregado 

que estava só dependendo da aprovação da câmara esse organograma 

para que pudessem ser voltadas as gratificações, os auxílios financeiros 

que tinham e que de fato ajuda, mas que foi retirado no começo desse 

ano. Então disse aos servidores públicos municipais que o organograma 

ainda não chegou à câmara, já foi objeto de cobrança de todos os 

vereadores desta casa, tanto aqui no plenário quanto pessoalmente ao 

prefeito, ao gerente de administração, enfim já cobraram todos que 

sejam possíveis serem cobrados. E o organograma ainda não veio, já foi 

muito anunciado inclusive na entrevista do prefeito no dia primeiro de 

maio, mas ainda não chegou nesta câmara. Assim como o projeto do 

reajuste salarial que também não está aqui. Então veio o projeto do 

ticket de alimentação que será votado nesse momento, mas o projeto de 

lei do reajuste salarial, o aumento que foi combinado em assembleia com 

o sindicato ainda não chegou nesta câmara, e alerta aos servidores para 
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que façam a cobrança no sindicato também e ao executivo municipal, 

porque será muito fácil chegar amanhã ou depois, porque a sessão será 

só na próxima terça-feira e vão dizer que o aumento não saiu ainda 

porque os vereadores estão travando o projeto, sendo que o projeto 

nem chegou à câmara. A vereadora Lourdes solicitou um aparte para 

dizer que alguns funcionários disseram que o projeto do aumento teria 

sido rejeitado, então realmente estão colocando os vereadores como 

responsáveis por tudo o que está acontecendo com eles. O vereador 

Júnior disse que cada um tem que assumir suas responsabilidades, 

porque ele tem a responsabilidade sobre a sua atuação como 

parlamentar, àquilo que vota favorável ou contra é responsabilidade 

dele e não retribui a responsabilidade a quem quer que seja, mas 

também não admite que o executivo atribua responsabilidade a esta 

casa de leis, responsabilidade que ela não tem, porque nem sequer esse 

projeto entrou nessa casa de leis para ser debatido, que dirá ser 

votado; então não há qualquer dificuldade da câmara em relação aos 

projetos que beneficia o servidor. Todos aqui concordaram que o 

aumento deveria ser maior e por isso que brigaram, mas foi aceito o 

reajuste, foi aceito o valor do ticket em assembleia e sabem respeitar a 

vontade do servidor. Então mais uma vez diz aos servidores que o 

projeto que prevê o reajuste salarial deste ano ainda não se encontra 

no legislativo municipal para que possam apreciá-lo e votá-lo e o 

servidor efetivamente veja esse aumento no seu holerite e na sua conta 

bancária. O Senhor Presidente colocou em votação os pareceres e o 

projeto de lei nº 14/2017 que foi aprovado em primeira e única votação 

por unanimidade. 

 

 

TRIBUNA 
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Usou a tribuna a Vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella, que 

cumprimentou a todos e falou que está aqui para cobrar novamente o 

gerente de saúde e o prefeito sobre a cirurgia de catarata, já pedido 

via requerimento, com a informação que havia um quantitativo de 

pessoas que pra ela não é real, e falou isso ao Dr. Fabio Bonicontro, 

gerente de saúde, porque muitas pessoas estão ao gabinete falando que 

não estão na lista que a regulamentação mandou, então está vendo que 

há essa necessidade. Em conversa com o prefeito que foi até na 

presença do vereador Júnior, ele falou que entendia a situação e que 

estaria vendo a possibilidade de voltar a serem feitas essas cirurgias 

aqui no município de Naviraí e até hoje não houve nenhuma sinalização 

que realmente vá acontecer. E novamente coloca ao gerente de saúde, 

que enquanto munícipe, enquanto gestor da saúde precisa mostrar a 

necessidade e a resolutividade da saúde no município, porque o estado 

só vai ter um olhar diferenciado para Naviraí, quando Naviraí tiver 

resolvendo os problemas aqui, enquanto Naviraí tiver só encaminhando 

para fora e comprando mais carros para mandar pacientes pra fora, 

realmente o estado não terá um olhar diferenciado para cá. Tem que 

assumir a posição de microrregião. Naviraí é sede de microrregião e 

precisa assumir esse papel e voltar a ter cirurgias de cataratas aqui no 

município, coisa que há quinze anos já se fazia aqui, é mais que 

necessidade, é preciso adequar esse serviço e já foi colocado para o 

prefeito, gerente de saúde e está a disposição para qualquer 

esclarecimento e contribuição que a comissão de saúde e os vereadores 

possam estar ajudando nesse sentido, se coloca a disposição, mas quer 

realmente ver ação, ver o que vai acontecer. Aproveitou o momento 

para agradecer os alunos Wellinton e Fabiana Dias da Escola Municipal 
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Professora Maria Aquino Sotana, que mandaram uma carta e que ficou 

muito feliz com a carta e com o Projeto sonhar um mundo melhor para 

todos, da professora Eliana Pires da Silva, professora que vem 

despertando o olhar das crianças para o bem social, para que sejam 

cidadãos melhores, conscientes das realidades e necessidades das 

pessoas, cultivando os valores humanos, e falou que estamos precisando 

de mais professores como a Eliana, sensível às necessidades e a 

educação, embutindo isso em seus alunos com projetos essenciais que 

modificam a vida das crianças e que fica por toda a vida, aproveitou 

para parabenizar, agradecer e informar que estará fazendo uma visita 

nessa escola para agradecer as crianças pessoalmente e que o seu 

gabinete está sempre a disposição.      

                                                                     

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

cumprimentou ao presidente, aos vereadores, vereadoras, ao público 

que se faz presente nesta casa de leis e aos ouvintes da Rádio Cultura, 

e falou que faz uso da tribuna para relatar uma reunião que aconteceu 

na última semana, onde estava presente o prefeito municipal, a gerente 

de educação e o presidente do sindicato dos servidores públicos 

municipais que também é gerente de serviços públicos, uma reunião 

convocada pela secretária de educação, com os funcionários, servidores 

administrativos das escolas, creches e toda a rede do município, com 

oitenta representantes, e foi feita um explanação da União e feito uma 

proposta de colocar em discussão a questão da carga horária, e 

aproveitou para usar esse espaço que é garantido por lei para dizer aos 

servidores administrativos de todas as escolas e creches que está junto 

com todos e não concorda com qualquer alteração na carga horária, que 

hoje é de seis horas direto e que facilita a vida desses servidores, 

facilita o próprio serviço, que foi uma conquista feita lá atrás em 2003 
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e renovada em 2013, entende que direito e conquista previsto no 

estatuto do servidor, não pode recuar, tem é que avançar na luta por 

direitos, e que todos tem o apoio deste vereador neste pleito que é tão 

importante, e na manutenção desta conquista que é de fundamental 

importância para vida de cada um. Disse também que naquele momento 

tiveram a oportunidade de falar das vacinas H1N1 e que houve uma 

polêmica, fizeram um questionamento falando que está sendo dado só 

nos professores, enfim, o que tem de garantia, foi feito publicamente 

pelo prefeito de que todos os servidores administrativos das escolas e 

creches da educação terão também o acesso e questionou também o 

gerente de saúde para o cumprimento da lei, porque isso não é favor 

não, não é requerimento, é o cumprimento da lei e ele também garantiu 

que está fazendo esse levantamento, para o acesso para todos 

servidores de toda rede escolar, então passa essa tranquilidade e disse 

que está acompanhando de perto, até porque é autor da lei que garante 

esse direito e enquanto esse direito não for efetivamente garantido 

não estará tranquilo, só sossegará quando vir que todo administrativo 

teve acesso a vacina e o cumprimento da lei. Aproveitou para fazer um 

pedido para administração municipal, do ponto que foi mais debatido 

naquela reunião, que foi da necessidade de funcionários, porque tem 

pouca gente trabalhando, tem escola que tinha doze servidores da 

limpeza e hoje conta com apenas três, falam que estão dando conta, 

mas ninguém fala da sobrecarga que essas servidoras valentemente têm 

conseguido suportar; porque foi feito o concurso para cozinheira e para 

agente de serviço escolar, então que sejam convocadas essas pessoas 

para assumir as vagas. Hoje a prefeitura e a educação contam com 

cinquenta e três pessoas nessas duas áreas, contratadas em regime de 

prestação de serviço, esses contratos terminam agora no final deste 

mês, e a partir do dia vinte começam a encerrar os contratos com as 
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cinquenta e três e quase todas as escolas estão precisando de mais 

funcionários, imagina quando os contratos forem encerrados. Então só a 

convocação daqueles que foram aprovados no último concurso de 2016 

pode começar a resolver a maior demanda que as escolas têm hoje, que 

é a ausência de servidores para poder dar conta da grande carga de 

serviço que elas suportam.  

 

O Vereador Josias de Carvalho comunicou que o presidente Jaimir teve 

que se retirar e que está assumindo momentaneamente, e aproveitou 

para parabenizar o Vereador Júnior no que tange as cobranças das 

vacinas, porque é uma preocupação desde o mandato anterior e que ele 

sempre se preocupou com isso, assim como todos os vereadores, e 

algumas cobranças são feitas para que não ocorra uma negligência, uma 

falta de atenção, principalmente porque as vacinas são caras, e que já 

trouxe muitos transtornos com pessoas se aproveitando da situação 

vendendo vacinas de qualquer forma. 

 

Usou a tribuna o Vereador Fabiano Domingos dos Santos, 

cumprimentando todos os presentes e ouvintes da Rádio Cultura, 

comentando que foi chamada no Posto de Saúde do Boa Vista na semana 

passada, onde ouviu algumas reclamações sobre a situação do local, 

como a fossa que está desmoronando no fundo desde janeiro e apenas 

com uma fita ao redor, sobre as goteiras dentro do posto que está 

demais devido as chuvas constantes, e viu os funcionários fazendo 

vaquinha para comprar gás, porque é necessário ter para utilizar em 

algumas situações no atendimento a população, e como a gerência de 

saúde não deu uma data definida para comprar, eles tiveram que 

comprar e também não tem nem o básico para fazer curativos, como 

gaze e esparadrapo, então solicita ao Dr. Fábio que dê uma atenção 
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especial aos postos de saúde, principalmente para o posto do Boa Vista 

que era onde ele fazia os atendimentos e que está praticamente 

abandonado. Falou ainda sobre a sua solicitação para a cedência de dois 

professores de educação física, para dar continuidade na escolinha de 

futebol no ginásio poliesportivo, e que até agora nada aconteceu; 

comentou ainda que um funcionário foi até gerência de saúde solicitar 

um auxiliar de enfermagem para fazer o atendimento das crianças no 

campeonato que está acontecendo no ginásio poliesportivo com a faixa 

de idade de sete a dezesseis anos, e que se prontificou a buscar e 

levar, e negaram até essa solicitação para não pagar hora extra; mas 

avisou que se acontecer alguma coisa com alguma criança, a 

responsabilidade é do município, porque o campeonato é municipal. E 

disse que vai continuar fazendo cobranças, porque são pedidos da 

população. Para finalizar comentou sobre o evento que acontecerá dia 

dezoito em frente ao paço municipal, reforçando seu pedido para que 

tenha uma ambulância com um profissional da saúde para melhor 

segurança de todos e desejou boa semana.  

  

Usou a tribuna o Vereador Claudio Cezar Paulino da Silva, 

cumprimentando a todos e falando que está aqui para falar sobre dois 

assuntos, um deles é que não deu tempo de entrar com requerimento 

hoje, que é para a Agesul, solicitando uma atenção especial na estrada 

da Juncal, onde levantaram mais de mil metros de estrada com terra 

vermelha e sem nenhuma pedra para cascalhar o local, e devido a tantas 

chuvas ficou muito barro e no dia de ontem tinham mais de dez carros 

atolados, ficando muito difícil para os moradores da Juncal que tem que 

vir para a cidade para vender seus produtos, então pede a Agesul que 

resolva o problema, cascalhando o mais breve possível o trecho que dá 

acesso ao assentamento Juncal. Falou também da sua indicação que 
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entrou hoje para o executivo, solicitando a instalação de câmeras de 

segurança na santa casa, sabe que o remédio é importante e que estão 

cobrando toda semana e acredita que em breve será resolvido, mas a 

segurança também é importante, tendo vista que nesta semana no 

conselho tutelar aconteceu uma agressão com a pessoa causando danos 

ao patrimônio público, e como no conselho tutelar sempre vão pessoas 

exaltadas seria necessário um segurança preparado para conter essas 

pessoas, então é preocupante essa situação e é nesse sentido que 

entrou com o pedido das câmeras, porque se preocupa muito com a 

questão da segurança dos funcionários públicos e espera que atendam 

seu pedido. Aproveitou também para agradecer todas as pessoas 

envolvidas na festa de quinze anos do assentamento juncal, 

parabenizando os presidentes das associações e das entidades, que se 

uniram para fazer um grande evento muito bem organizado, e agradeceu 

a oportunidade de terem cedido espaço para ele e para a vereadora 

Rosangela para trabalhar junto pela organização, e pediu a Deus que 

continue abençoando aquele assentamento principalmente às pessoas 

que trabalham e que fazem com que tudo realmente funcione. 

 

O vereador Josias comentou que ele, a vereadora Lourdes e o vereador 

Claudio Cezar estiveram no gabinete do prefeito que comentou que está 

pleiteando a aquisição de um veículo para dar maior conforto aos 

pacientes da hemodiálise e que em breve estará a disposição de todos. 

 

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

todos e falou que na semana passada ela e o vereador Claudio Cezar 

realizaram um encontro com os catadores e a gerência de meio 

ambiente, com a finalidade de promover a inclusão dos mesmos, dentro 

do processo da triagem para caminhar na tão sonhada coleta seletiva, e 
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que está trabalhando com afinco para resolver essa situação. 

Aproveitou para mandar um abraço para o Lucas e João Vitor, que são 

alunos da Professora Eliane, da quinta série da Escola Maria Aquino 

Sotana, que enviaram uma carta, falando sobre o projeto Sonhar um 

mundo melhor para todos, cultivando hoje os valores humanos, que é de 

suma importância para àqueles que estão na escola e para quem está 

fora da escola, porque é preciso valorizar o ser humano, e parabenizou a 

professora. Comentou ainda sobre o pedido da vereadora Cris Gradella 

a respeito da cirurgia da catarata, falando que ela também já fez esse 

pedido e que continuará pedindo em todas as sessões com afinco, 

porque Naviraí tem médico para realizar as cirurgias e a população está 

clamando por isso. Falou que recebeu várias ligações dos pais 

reclamando a respeito do Projeto Nascer, porque foram chamados 

juntamente com seus filhos e de fato nada aconteceu, e comentaram 

que foi apenas um ato político. Comentou que os professores, mesmo 

sem o projeto de lei ter dado entrada na câmara, começaram a atender 

as crianças assumindo a responsabilidade de estar avançando com o 

projeto, e foi informada pelo Eduardo, gerente de administração, que o 

projeto que vai viabilizar os custos e despesas do projeto nascer, está 

pronto; mas ela não sabe o porquê do projeto não ter sido enviado para 

a câmara até agora, porque tem toda certeza que os vereadores irão 

aprovar um projeto dessa natureza, que é para manter essas crianças 

que estão ociosas na parte da tarde para que não fiquem nas ruas e para 

que tenham diversão e ao mesmo tempo um preparo físico, que depois 

pode virar uma profissão. Então mais uma vez solicita ao pessoal da 

prefeitura o envio desse projeto para que se torne realidade e que 

venha realmente atender essas crianças e aos pais que tanto anseiam 

por esse trabalho. Para finalizar falou aos organizadores do torneio da 

Fazenda Primavera que estará presente com toda certeza, agradecendo 
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ao Feio e o Gil pelo convite e aproveitou para convidar todas as 

fazendas vizinhas e que é muito importante a participação de todos 

para que possa coletar informações para o bom desenvolvimento do seu 

trabalho. Mandou um abraço às mães pela passagem do dia das mães e 

desejou uma boa semana a todos. 

 

O vereador Josias disse que continua apoiando e acreditando na 

administração do prefeito Izauri, assim como nos assessores e 

gerentes e sabe que tudo vai melhorar apesar dessa crise no País e 

como parte da administração estará sempre cobrando, mas com 

sabedoria e sem críticas destrutivas, ajudando com alternativas para 

que tudo possa fluir melhor em prol da população.  

  

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

Presidente encerrou a sessão, e para constar em ata, Marcio André 

Scarlassara, 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 dezesseis dias do mês de 

maio do ano de dois mil e dezessete.  

 

 

 Marcio André Scarlassara 

        1º Secretário 

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 
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