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SECRETARIA 

 

 

ATA DA 17a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30/05/2017. 

 

 

 

 Aos trinta 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: 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. Foi constatada a ausência do 

vereador Josias de Carvalho. 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 vinte e três de 

maio do ano de dois mil e dezessete, se encontra à disposição dos 

nobres pares na secretaria da Casa. Foi lido Ofício n° 0184/2017-

BSB-ORÇ. CIRC., Brasília/DF, 24 de março de 2017 do Senhor Geraldo 

Resende, Deputado Federal – PSDB/MS comunicando que apresentou 

emenda individual ao Orçamento Geral da União-OGU/2017, junto ao 

Ministério da Saúde, na modalidade de aplicação (30), ou seja, execução 

através do Governo do Estado de MS. E por questões técnicas, solicitou 

juntou ao Ministério a alteração da modalidade de aplicação da emenda 

de 30 (estado), para 41 (Fundo Municipal da Saúde), transferindo, 
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dessa forma, para execução municipal. Conforme compromisso assumido 

com a administração municipal, destinou a essa municipalidade o valor 

de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), para 

Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde (Centro 

de Especialidades Médicas), sendo possível somente a ampliação, 

construção ou aquisição de equipamentos hospitalares (GND 4 – 

Investimento). Sendo assim, solicitou providências junto a prefeitura 

municipal com vistas à confecção dos projetos e levantamento de toda a 

documentação necessária, observando as normas e critérios 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde, possibilitando assim o cadastro 

da proposta em momento oportuno a ser comunicado por esse gabinete 

parlamentar. Ofício n° 151/2017/GAD, 23 de maio de 2017 de autoria 

do Exmo. Senhor José Izauri de Macedo, Prefeito Municipal, 

comunicando o Veto Total ao Projeto de Lei nº 01/2017 de autoria do 

Poder Legislativo, que torna obrigatória a instalação de brinquedos 

adaptados em praças, parques, escolas e creches municipais, bem como 

locais de diversão em geral, abertos ao público. A justificativa do veto: 

O Poder Executivo Municipal entende que o Projeto de Lei nº 01/2017, 

está eivado de vício de iniciativa, isso porque o projeto não pode 

constar a obrigatoriedade de aquisição, instalação e adaptação dos 

equipamentos, muito menos pode impor prazo para a sua 

executoriedade, tendo em vista que trata-se de matéria de organização 

administrativa. Ao impor a aquisição, instalação e adaptação de 

equipamentos e impor prazo, dispõe seis meses, para a execução do 

empreendimento, cria-se despesas no âmbito da municipalidade, 

situação de toda vedada pelo ordenamento vigente. A Lei Orgânica do 

Município, no seu art. 57 prevê que as Leis que disponham sobre 

aumento de despesas são de iniciativa exclusiva do prefeito municipal. 

Pelo exposto e na certeza de haver cumprido com seu dever, veta 

totalmente o projeto de lei 01 de 20 de fevereiro de 2017, em respeito 
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à legalidade, esperando o inestimável apoio de Vossas Excelências, 

quanto manutenção do veto aposto, renova seus protestos de apreço e 

consideração. 

O Senhor Presidente encaminhou o referido Veto à Comissão de 

Justiça, Legislação e Redação para emitir parecer no tempo em que 

confere o Regimento Interno desta Casa de Leis.   

 

O Presidente Jaimir José da Silva agradeceu a presença do Professor 

Matheus Castro Diretor do Câmpus da IFMS – Instituto Federal de 

Mato Grosso do Sul - Naviraí, acompanhado da Professora Ivânia. 

 

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

 

Requerimento n° 89/2017 de autoria do Vereador Antônio Carlos Klein 

Fabiano Domingos dos Santos, Claudio Cezar Paulino da Silva, Eurides 

Rodrigues e Lourdes Elerbrock; expediente endereçado Senhor Jaimir 

Jose da Silva - Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de 

Naviraí, requerendo a constituição de Comissão Especial de Inquérito 

ou Investigação (CEI), prevista no artigo 46 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal, em face das informações referente ao atendimento 

de uma criança no Hospital Municipal, levadas ao conhecimento do 

Plenário na Sessão Ordinária do dia 09 de maio, do decorrente ano, pelo 

Vereador Márcio André Scarlassara e outros Edis, com indícios de 

omissão de socorro e outras irregularidades no âmbito da administração 

indireta, Hospital Municipal, no atendimento à população. O Senhor 

Presidente colocou em discussão e em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 
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O Senhor Presidente solicitou aos Senhores Vereadores que, conforme 

Regimento Interno e Lei Orgânica, os líderes partidários desta Casa 

indiquem, no prazo hábil, os Vereadores aptos a participarem da 

referida Comissão Especial de Inquérito. 

 

Requerimento n° 91/2017 de autoria do Vereador Claudio Cezar 

Paulino da Silva e Eurides Rodrigues; expediente endereçado à Senhora 

Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, com providências 

para o Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, 

requerendo Informações acerca do Conjunto Habitacional Belo 

Horizonte, que tem como objeto a construção e entrega de 

313(trezentos e treze) unidades habitacionais. O referido conjunto 

habitacional ainda está em fase de construção, porém no presente 

momento encontra-se estagnado, desta forma, solicito que o 

responsável tenha a gentileza de nos informar os motivos que levaram a 

obra a estar parada, sendo que há uma empresa contratada para o 

andamento da mesma. Solicito também que se apresentem os valores 

que já foram gastos com a respectiva obra, bem como a previsão de 

retomada do andamento da obra, término e entrega das habitações. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador 

Claudio cumprimentando todos os presentes e ouvintes da rádio e falou 

que em visita ao bairro, viu que está tudo parado, e a paralisação está 

causando preocupação aos cidadãos naviraienses, pois são eles os 

maiores prejudicados, então espera que o executivo preste as 

informações requisitadas. O Senhor Presidente colocou em votação, que 

foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 92/2017 de autoria do Vereador Ederson Dutra; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para o Senhor Fábio Augusto Bonicontro, 
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Gerente de Saúde, requerendo que envie a este Parlamentar as 

seguintes informações referentes a campanha de 2017 da vacinação 

contra a gripe: 1) A quantidade de pessoas que já foram imunizadas; 2) 

O número de pessoas que se encontram no grupo de risco e que ainda 

não foram imunizadas; 3) A quantidade de vacinas que se encontram 

disponíveis para a população em cada posto de saúde; O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador autor que 

cumprimentou a todos e falou que esse requerimento vem de encontro 

com as reclamações recebidas, porque os idosos estão indo aos postos e 

não tem a vacina, e não estão conseguindo nem informação, então o 

vereador está pedindo aos atendentes dos postos de saúde que tenham 

o mínimo de respeito com os idosos, porque muitos estão sendo muito 

grosseiros e isso o deixa indignado e não poderia deixar passar em 

branco, porque a vida dos idosos já é sofrida e quando precisa do poder 

público é maltratado, é inadmissível que um funcionário público receba 

os idosos com pedras na mão, isso o deixa indignado e chateado porque 

ele recebe o salário para atender bem e com excelência, e se o 

funcionário público do município não quer atender bem, que fique na sua 

casa e monte uma empresa particular, porque aqui quem manda é o povo. 

Disse ainda que ficou sabendo que o gerente de saúde entregou a pasta, 

comentando que ele não tinha autonomia, então espera que o novo 

gerente que ocupe a pasta tenha autonomia, porque o que foi prometido 

não está sendo cumprido, os nossos velhinhos estão sofrendo, a 

população em geral está sofrendo e falar da saúde aqui é chover no 

molhado, mas funcionário público maltratar idoso ele não aceita, então 

estará indo à tarde no posto de saúde falar com essa funcionária e com 

o prefeito, e para verificar se chegou a vacina, e convidou os 

vereadores que estiverem dispostos a ir junto, que a diligência está 

aberta para constatar a situação e chamar a atenção desse funcionário. 
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O Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Requerimento n° 93/2017 de autoria do Vereador Simon Rogério 

Freitas Alves da Silva e Eurides Rodrigues; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Claúdia Ayako Taira Medeiros, Gerente de 

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

requerendo informações sobre o andamento do Programa de 

Recuperação Fiscal - REFIS, por nós proposto, por meio da indicação nº 

01/2017, que obteve como resposta do Executivo Municipal a CI nº 

25/2017, e que se verifique a possibilidade de descontos e 

parcelamentos para os cidadãos que desejarem aderir ao programa. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador 

Simon que cumprimentou a todos e falou que no dia 27 de janeiro do ano 

corrente fez uma indicação juntamente com outros vereadores 

solicitando que fosse instalado o programa de recuperação fiscal no 

município, devido o momento difícil que todos estão passando, e obteve 

uma resposta da gerente que estava sendo feito um estudo para 

analisar a melhor forma de ser implantado esse programa e que seria 

colocado em prática no segundo semestre, e tendo em vista que a 

prefeitura passa por um momento muito difícil, acredita que seja o 

momento ideal de ser instalado o programa, principalmente para 

facilitar o trabalho do executivo com o recebimento, e facilitar a vida 

do cidadão que de fato quer resolver, então está chamando a atenção 

para esse assunto novamente por ser o momento ideal, e espera que o 

Senhor Prefeito sente-se com o pessoal da receita e do administrativo 

e pense em uma maneira de ajudar os contribuintes, estudando uma 

forma de tirar multas e juros e fazer o parcelamento. Um aparte da 

vereadora Rosangela, que cumprimentou a todos e disse que esse é um 
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assunto de suma importância, principalmente baseado nas respostas que 

estão recebendo na câmara, porque tudo que indicam ou requerem, as 

respostas são que não dá para fazer porque não tem dinheiro, e 

comentou que já foi procurada por vários comerciantes falando que eles 

querem pagar, mas que gostariam de ter o direito de desconto, a 

liberação da multa e do juro, para poder legalizar seus débitos com o 

município, então para receber as contas que estão pendentes deveriam 

aderir ao programa, porque quando solicitam remédios ou algo para 

melhorar a condição dos munícipes, a resposta é sempre que não dá pra 

fazer porque não tem dinheiro, então estão pedindo o bom senso dos 

gerentes que estão envolvidos nessas pastas e do prefeito em primeiro 

lugar, que ele esteja colocando o pessoal à frente do REFIS para 

colaborar com os comerciantes que estão passando por uma crise 

financeira, mas que não querem ficar devendo. E vai continuar pedindo 

até que haja uma compreensão para resolver realmente essa questão. 

Com a palavra o vereador Fabiano que cumprimentou a todos e falou que 

sobre esse assunto, foi surpreendido ouvindo a rádio neste final de 

semana, especificamente o informativo da prefeitura, quando o 

excelentíssimo prefeito municipal fez um relato dos resultados da 

viagem à Brasília na última semana, quando acompanhou dezenas de 

outros prefeitos do estado na marcha dos prefeitos, e o que chamou a 

atenção foi a animação e a expectativa do chefe do executivo com a 

possiblidade do governo federal anistiar parte das dívidas dos 

municípios referentes a tributos junto à União; na realidade o prefeito 

Izauri falou da importância do governo Temer em fazer o REFIS como 

sendo a única saída para a prefeitura continuar pagando as dívidas 

herdadas das gestões passadas com o INSS, são dívidas segundo ele 

que passa de onze milhões, numa parcela que não está cobrindo o juro e 

correções, e repetiu que o prefeito considera o REFIS decisivo no 

município nesse momento de crise, e todos devem concordar com ele, 
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que é o momento que deve ser feito para os municípios, mas também 

acredita que deve ser feito para os contribuintes da nossa cidade por 

ser um momento de crise, e ele se nega a fazer, porque já é a segunda 

vez que o vereador Simon entra com esse pedido, se o município está 

com dificuldade, o morador e o trabalhador também, porque ninguém 

atrasa pagamento porque gosta. No caso das prefeituras o governo 

Temer sinalizou com a possibilidade de REFIS de reduzir oitenta por 

centos das multas e das dívidas, vinte e cinco por centos dos juros e 

vinte e cinco por centos de outros encargos. Nesse momento de crise o 

prefeito poderia copiar essa medida provisória e fazer o mesmo em 

nossa cidade, porque só com o IPTU são quinze milhões de reais e já 

ajudaria, mas ele teima em não fazer o REFIS. O vereador Simon fez 

um aparte e disse que é importante frisar que a resposta do 

requerimento foi feita pela gerente de receita e não foi negado, alega 

que está sendo feito um estudo para que se implante no segundo 

semestre, e o que ele solicitou é para que o processo seja agilizado, 

agradeceu pelo aparte e parabenizou a fala do vereador. O vereador 

Fabiano disse que irá cobrar o prefeito porque do mesmo jeito que está 

negociando a dívida do INSS, ele tem que negociar o REFIS. Com a 

palavra o vereador Ederson, falando que essa questão da receita já 

começou errado, porque indicou a gerente errada para o setor, e se o 

prefeito saísse da bolha e desse uma volta pela cidade, iria ver que a 

cidade está se acabando, que o setor mais fomentado da cidade, que é a 

Rua Alagoas, no comércio tem oito portas fechadas e isso nunca 

aconteceu em Naviraí, e o REFIS é uma obrigação, não adianta dar 

desconto de quinze por cento, porque só os ricos irão pagar; muitas 

pessoas estão procurando-o para falar que quer pagar, mas quando 

chega ao setor não são bem tratados, porque a gerente é seca, e 

infelizmente o interesse do município hoje é executar, porque paga 

honorários para os advogados. Na lei fala que os procuradores recebem 
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seus honorários em cima das costas dos munícipes, e assim não da para 

fazer a retomada do desenvolvimento, porque o prefeito não consegue 

fazer o mínimo que é o REFIS, então solicita ao prefeito que dê 

autonomia aos gerentes para fazer coisas boas para a população. Pela 

liderança o vereador Fabiano falou que se alguém tiver interesse em 

ouvir a fala do prefeito, ele tem a gravação em seu gabinete. Com a 

palavra o vereador Marcio que cumprimentou a todos e falou que é um 

requerimento de suma importância, porque hoje o REFIS é uma arma da 

economia brasileira, como a caixa federal que está em campanha dando 

quitações de oitenta por cento para quem está em atraso, para poder 

receber as dívidas, então nada mais justo que o aposentado que está em 

crise, pessoas sem trabalho, todos atrasaram o IPTU porque priorizam 

pagar a energia, água, mercado e farmácia. Muitas pessoas o 

procuraram porque tem medo de perder suas casas, porque vai para 

execução; mas o interesse maior é a sucumbência dos honorários que os 

advogados recebem, e quando executam um coitado com pouco dinheiro 

eles recebem a sucumbência, eles não querem fazer um acordo, então 

esse é um governo que está explorando o menos favorecido. Mas disse 

que é necessário dar essa abertura para poder dar crédito para as 

pessoas, e não pode esperar para o segundo semestre, quer que seja 

feito de imediato para parar com a sucumbência de honorários dos 

advogados do município. O Senhor Presidente colocou em votação, que 

foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação n° 94/2017 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues e 

Fabiano Domingos dos Santos; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, indicando que 

os cursos profissionalizantes oferecidos pela Prefeitura sejam 

ministrados, obrigatoriamente, para agentes públicos efetivos, sendo 

facultativo aos contratados. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 
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ao secretário para que faça o encaminhamento da indicação 

apresentada.  

 

Indicação n° 107/2017 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino 

da Silva; expediente endereçado ao Senhor Emerson Santana Pena Vila, 

Gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, com providências para o 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, indicando que 

seja estudada a viabilidade da repintura dos estacionamentos 

localizados nos centros e bairros do município. Com a palavra o vereador 

autor falando que fez essa solicitação porque foi feito o recapeamento 

e não pintaram os estacionamentos novamente, então espera que o 

gerente tome providência e pinte os estacionamentos e a faixa de 

pedestres no centro e em frente às creches e escolas. O vereador 

Júnior do PT solicitou um aparte, cumprimentou a todos e disse que 

para contribuir com a solicitação, entende que cinquenta por cento ou 

mais da ordenação do trânsito é pintura de rua, como faixa de 

pedestre, vaga de estacionamento, meio fio, porque as pessoas que 

dirigem, que trafegam, conhecem a legislação de trânsito pelo menos 

por alto, e disse aos responsáveis pela pasta que é uma medida simples e 

barata que resolve a ordenação do trânsito do município e então o 

quanto antes fizer, melhor, e parabenizou o vereador pela indicação. O 

vereador Klein solicitou um aparte para falar da sua preocupação assim 

como da vereadora Lourdes de quando solicitou faixas elevadas, falando 

que a gerente Ana Paula enviou uma resposta com uma planilha de custo 

de uma faixa elevada em torno de nove mil cento e setenta e três reais, 

ressaltando que foi feito acordo com o presidente desta casa em 

buscar recursos, e que ficou sabendo que não estão pintando porque a 

tinta está muito cara, e agora vai jogar a responsabilidade de execução 

de obras simples da cidade para os vereadores buscar recursos, tendo 

que sair toda semana da cidade para falar com os deputados pedindo 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 11 de 31 

 

 

SECRETARIA 

 

emendas sem saber quando vai chegar, e se não chegar os vereadores 

vão responder no ministério público por improbidade porque ele não 

trouxe proventos pra cidade, ele disse ter ficado com o pé atrás, 

porque tem os recursos próprios do município com o dinheiro que está 

sendo arrecadado, e todos estão vivendo uma crise no país avassaladora 

e Naviraí não está atrás, mas a prefeitura está arrecadando, e são 

coisas pequenas na organização da cidade, que é faixa elevada e 

pinturas de faixas; então deixa aqui registrado sua preocupação com a 

administração atual, no sentido de fazer essas melhorias requeridas 

pelos vereadores. O vereador Claudio agradeceu pela contribuição e 

disse que está vendo que não está saindo nada com recursos próprios da 

prefeitura, e falou também da ciclovia da avenida Amambaí que já foi 

feita há uns seis anos e nunca foi reformada, então entrou com essa 

indicação porque são coisas tão simples e necessárias para população, 

mas que não estão sendo resolvidas. Um aparte do vereador Ederson 

falando que tem recursos, tem convênio com o Detran das multas, e que 

o gerente Emerson junto como Prefeito deveria pedir para o Detran MS 

enviar um engenheiro de trânsito para organizar, e comentou que quem 

usa faixa de pedestre são os filhos dos pobres, porque filhos de ricos 

usam carro para irem à escola, mesmo que quase ninguém respeita a 

faixa de pedestre em Naviraí é o mínimo de segurança, mas falar que 

não tem dinheiro para fazer faixa de pedestre tem que fechar a 

prefeitura, porque faixa de pedestre é para salvar vidas e não pode ter 

mesquinharia, e contou  sobre  uma criança que caiu em frente à escola 

Marechal Rondon e quase foi atropelada, e que a diretora solicitou que 

fizessem a faixa e foi informada que não tinha tinta, e que não 

poderiam fazer nada, isso é inadmissível. Comentou então que o gerente 

de trânsito poderia pedir para o comandante da PM dar um reforço no 

horário de pico e na saída das crianças do colégio. O vereador Claudio 

falou que nessa hora caberia a guarda municipal, para cuidar das 
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crianças, mas espera que a gerência competente tome as providências e 

compre uma tinta para pintar essas faixas de pedestres e 

estacionamentos da cidade. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que faça o encaminhamento da indicação 

apresentada.  

 

O Senhor Jaimir esclareceu que houve uma reunião com os vereadores e 

a engenheira Ana Paula, e que ela pediu um prazo porque não dava para 

fazer as faixas com passarelas elevadas, devido a falta de recurso; e 

comentou que jamais a presidência dessa casa faria um acordo sem que 

os vereadores soubessem ou aprovassem. 

 

Indicação n° 108/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

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

Lourdes Ferreira Liutti, Gerente de Educação e Cultura, o Senhor 

Eduardo Mendes Pinto, Gerente de Administração, indicando que seja 

disponibilizado Vigia no período noturno em todas escolas municipais. 

Com a palavra o vereador autor falando que é sabido por todos desta 

casa e àqueles que acompanham seu mandato, que assim como ele e 

demais vereadores têm visitado as escolas, as creches do município, os 

órgãos públicos de um modo geral, mas se tratando especificamente da 

educação, tem ido para acompanhar os projetos das escolas, verificar a 

questão da merenda, da segurança, necessidade dos servidores, enfim, 

e constatou algumas realidades que precisam ser discutidas e debatidas 

na gerência de educação, primeiro os cortes no qual o prefeito tanto se 

orgulha porque fala isso em todos seus pronunciamentos, dos cortes de 

despesas feito pela administração, entende que são necessários em 

diversos setores e situação, porém tem que ser feito com cautela, 

porque cortou funcionário também, tem lugar que trabalhava com doze, 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 13 de 31 

 

 

SECRETARIA 

 

hoje trabalha com cinco, já falou disso em outra sessão, e hoje o que 

quer relatar é a questão da segurança, porque tem escola que não tem 

vigia, tem as câmeras de segurança que é também uma forma de coibir 

àqueles que entram para depredar o patrimônio público ou para causar 

algum dano às nossas crianças, mas não é suficiente, tem escola que 

está com o sistema de segurança com câmera queimada ou com algum 

defeito e não está funcionando já alguns meses, e isso não pode ser 

tratado dessa forma. Está pedindo um vigia durante o período noturno 

que é mínimo, mas tem situações que precisam ser constatadas durante 

o dia para garantir a segurança. O vereador Marcio disse que assim 

como o vereador Neninha relatou na escola Marechal, eles também se 

depararam com dois adolescentes de treze anos, usuários, dependentes 

químicos que estavam ali e a diretora implorou por policiais na escola 

para evitar traficantes vendendo drogas na porta da escola, porque 

além dos vândalos, tem o tráfico de drogas, então um vigia na escola já 

inibiria e traria segurança, sendo de suma importância em todos os 

períodos. Um aparte do vereador Klein falando que os vereadores já 

aprovaram uma audiência pública para o dia vinte e seis de agosto, que 

será realizada com uma parceria com o Conselho Comunitário de 

Segurança, para discutir a implantação da guarda municipal na cidade, 

então esta casa está preocupada com essa situação, e a solução 

realmente para as escolas e com os bens públicos, vai ser a criação da 

guarda municipal em Naviraí, então desde já comunica a população que 

no dia vinte e seis de agosto irão discutir sobre esse assunto. O 

vereador Júnior agradeceu e disse ser uma notícia importante, e que 

quando fala do vigia noturno, é porque tem escolas que não tem nada, 

então começa pedindo o vigia noturno, mas entende que é necessário 

que em boa parte das escolas o tempo todo, para dar tranquilidade aos 

servidores que estão trabalhando, porque em conversa com a diretora 

ele viu o quanto ela dava atenção para as câmeras para ver quem estava 
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entrando na escola, porque o portão não pode estar trancado e como 

não tem o vigia para cuidar da entrada e saída das pessoas, e ela tem 

que vigiar porque tem a responsabilidade de quase quinhentos alunos. 

Um aparte da vereadora Lourdes falando que numa escola não pode ter 

vigia só à noite, tem a necessidade de ter vigia vinte e quatro horas por 

dia, para a segurança não só dos funcionários, mas para todas as 

crianças, porque antigamente existia o inspetor de alunos que era uma 

pessoa que cuidava do pátio e de tudo. O vereador Júnior falou que 

diante da manifestação dos colegas, gostaria de fazer a correção da 

indicação, para que seja colocada só a colocação de vigias, porque a 

gerência de educação precisa estar nas escolas e conversar com os 

diretores para ouvir o que cada escola precisa, aliás com certeza todas 

as diretoras já encaminharam suas demandas oficialmente para 

gerência de educação e não tem dúvida que já foi pedido os vigias, então 

o que está pedindo é sensibilidade da administração pública, da 

prefeitura, especificamente da gerência de educação que olhem para 

essa questão da segurança, do que estão cobrando é mínimo, é o básico, 

como a merenda de qualidade, condição de trabalho para os servidores 

e a segurança tanto para os servidores, quanto para as crianças que lá 

estão. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

faça o encaminhamento da indicação apresentada.  

 

Indicação n° 109/2017 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, com cópia para o Senhor 

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

indicando que sejam feitas adequações e sinalização dos pontos de táxi 

da Avenida Amélia Fukuda, Avenida Weimar Gonçalves Torres, Avenida 

Amambai e Rodoviária Municipal de Naviraí. Com a palavra o vereador 
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autor falando que em uma reunião com alguns representantes da 

categoria, oito taxistas presentes no gabinete, que foi procurado algum 

tempo por um representante e desde lá já levantaram a legislação, 

tiveram uma conversa com o gerente do núcleo de trânsito para saber 

como está funcionando, e aproveitou para dizer que está formulando um 

documento para oficializar as reivindicações para ser encaminhado para 

o prefeito e seus gerentes; de inicio até para abrir o debate, foi 

colocado a questão da sinalização e mais uma vez volta a dizer, é o 

básico, primeiro cobra o básico porque senão não dá nem para cobrar 

além disso, e a lei municipal 1795 fala que o ponto de táxi deverá ser 

devidamente sinalizado ficando a execução do serviço a cargo do 

serviço municipal de trânsito, mas nem sinalização nos pontos de táxi 

tem, e para não ficar só isso por ser básico demais, quer também a 

adequação da estrutura, e o ponto de táxi que tem em frente ao 

cartório da D. Maria do Céu é uma vergonha e precisa ser adequado, os 

trabalhadores que estão lá no dia a dia precisam de dignidade, tem 

ponto que nem cobertura tem; no ano passado foram feitos três pontos 

de moto-táxi com modelo padronizado e os pontos antigos continuam 

iguais, mas disse à categoria dos taxistas e principalmente aos órgãos 

de controle e fiscalização responsáveis pela atuação desses 

profissionais, que está de olho e que vai cobrar o que é de direito 

dessas pessoas e quer ver a atuação correta da administração 

municipal, é preciso cumprir a lei, porque lei não é feita para servir de 

enfeite, lei municipal tem que ser cumprida. Um aparte do vereador 

Claudio falando que tem várias reclamações do ponto da Amélia Fukuda, 

falando que após a instalação do semáforo, as camionetas e caminhões 

param ali e eles ficam inalando muita fumaça, e estão solicitando que o 

ponto seja recuado. O vereador Júnior disse estar imbuído nesta causa 

e convidou a todos para encampar junto, porque sabe que cada um tem 

suas demandas que chega individualmente para cada vereador, mas 
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convidou a todos por ser uma situação relevante; contou ainda que as 

pessoas estão estacionando onde é ponto de táxi, tudo por não ter 

sinalização, então é o mínimo que está pedindo para iniciar um debate, 

sabe que existem demandas um pouco mais complexas, mas ao longo do 

tempo estará cobrando o executivo municipal a execução. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada.  

 

Moção de Congratulação n° 11/2017 de autoria da Vereadora 

Rosângela Farias Sofa; expediente endereçado ao Prof. Matheus 

Bornelli de Castro, Diretor - Geral do Campus Naviraí do IFMS, 

apresentando nossas congratulações ao Prof. Matheus Bornelli de 

Castro, pela realização no dia 23 de maio da Solenidade de Abertura 

Oficial de Arte e Cultura - IFMS/2017, que aconteceu no Auditório da 

Sede Provisória do Campus Naviraí, no Centro Educacional Senador 

Ramez Tebet. A presente moção ratifica a importância do festival que, 

por meio da Arte e da Cultura, mostra que cada indivíduo compreende a 

mesma coisa de maneira diferente, construindo o próprio conhecimento. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra a vereadora 

autora falando que mais uma vez o Campus de Naviraí do Instituto 

Federal de MS vem desenvolvendo o seu belíssimo trabalho e só tem a 

agradecer, Naviraí avançou muito com mais esse instituto que veio 

proporcionar conhecimento e formação; comentou que participou do 

segundo festival de artes e cultura, Naviraí foi a primeira cidade que 

recebeu esse festival que vai estender a outros municípios e fez essa 

moção que vai reafirmar a importância desse festival por meio da arte, 

da cultura e diante das apresentações que viu e acompanhou durante a 

semana, pode concluir que cada apresentação levou um tipo de 

conhecimento e cada pessoa que estava presente construiu seu 

conhecimento de forma diferenciada; o instituto está contemplando o 
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ensino, a pesquisa e a extensão, que é o propósito de todo instituto, 

toda universidade; falou também do labirinto de histórias que 

aconteceu no café brechó promovido pelo instituto, e parabenizou o 

comércio que recebeu, e estava presente no momento da abertura com 

o tema do monstro de duas cabeças, e foi importante porque já está 

passando a palestra do monstro de duas cabeças para muitas pessoas, 

então parabenizou esse festival de arte que a ensinou muito, assim 

como muitas outras apresentações e disse que a população deveria 

estar em massa prestigiando, e que sempre podem contar com ela e com 

essa casa de leis sempre que tiver um evento, para fomentar e convidar 

a população para participar, porque é de suma importância que os 

munícipes cresça na cultura e na arte também. O vereador Ederson 

solicitou a vereadora para que todos os edis assinem essa moção e que 

se estenda a toda equipe do instituto. A vereadora concedeu e disse ser 

uma maravilha todos reconhecer o trabalho do instituto. O vereador 

Marcio fez uso da palavra para parabenizar o Matheus e toda equipe 

pelo grande trabalho realizado e por estar sempre prestigiando o 

legislativo, falando que está acompanhando de perto o empenho e a 

dedicação com o município de Naviraí e espera que permaneça por 

muitos anos, e que essa é uma simples homenagem, mas com muito 

respeito pela pessoa e pelo trabalho que vem realizando em Naviraí com 

o instituto. O Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado 

por unanimidade. 

 

Moção de Congratulação n° 12/2017 de autoria do Vereador Marcio 

André Scarlassara e outros edis; expediente endereçado ao Senhor 

Paulo Sérgio Vieira - Diretor do Estabelecimento Penal de Regime 

Semiaberto de Naviraí, apresentando nossas congratulações e 

parabenizando-o pelo brilhante serviço prestado à frente do 

Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto, Aberto e Assistência ao 
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Albergado e Patronato Penitenciário, de Naviraí-MS, dando ênfase ao 

serviço de assistencialismo aos detentos, promovendo a reinserção dos 

mesmos, na volta ao convívio em sociedade. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra o vereador Marcio que 

cumprimentou a todos e falou que o Senhor Paulo Vieira está a frente 

como diretor do semiaberto praticamente quatro anos com um belíssimo 

trabalho para Naviraí, um cidadão de Três Lagoas que abraçou Naviraí, 

restaurando totalmente o semiaberto que era tão deteriorado, e hoje é 

o melhor semiaberto do Mato Grosso do Sul com celas reformadas, 

adequadas, dando dignidade para os presos cumprir sua pena, e que 

agora está indo embora devido sua promoção, e espera que ele leve o 

carinho do povo naviraiense, porque estão gratos pelo grande trabalho 

realizado à frente do semiaberto em Naviraí. O vereador Claudio 

solicitou um aparte para falar dessa pessoa que recebeu a todos com 

muita educação, mostrando como é o funcionamento do órgão e pelo 

grande trabalho realizado no semiaberto de Naviraí e aproveitou para 

parabeniza-lo e desejar boa sorte em seu novo trabalho. Um aparte do 

vereador Ederson falando que não poderia deixar passar em branco por 

ser advogado e sempre estar naquele setor, falando do trabalho 

excelente com o Senhor Ezequiel que também tinha um bom 

acolhimento com os advogados e com as famílias, mas o Paulo Vieira 

realmente fez a diferença revitalizando tudo, e essa moção é muito 

nobre, porque dificilmente é reconhecido o trabalho dos policiares 

militares, civis, agepen, dessa classe que tanto luta em prol da 

sociedade, e comentou que o semiaberto vai ficar muito bom o dia que 

sair do centro da cidade, então é bom reunir os vereadores para fazer 

o pedido para que seja tirado dali por não comportar mais o semiaberto 

naquele setor, mas o Paulo está de parabéns e Naviraí irá perder um 

grande funcionário público, mas é por promoção e é para o bem dele e 

bons funcionários duram pouco. Um aparte do vereador Klein 
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parabenizando pelo grande trabalho prestado por nossa cidade. O 

vereador Marcio propôs que todos vereadores assinem e que o próximo 

diretor terá todo apoio desta casa de leis. O Senhor Presidente colocou 

em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

Moção de Pesar n° 20/2017 de autoria da Vereadora Rosângela Farias 

Sofa e outros Edis; expediente endereçado Aos familiares do Senhor 

José Pereira Barreto, apresentando nossas sinceras condolências pelo 

falecimento do senhor José Pereira Barreto, popularmente conhecido 

como Zezão da SANESUL, pessoa bastante conhecida e respeitada. Aos 

seus familiares e amigos nossas sinceras condolências reiterando que 

esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar, 

manifestando nosso profundo respeito e solidariedade neste momento 

de dor e saudade. Com a palavra a vereadora Rosangela falando que fez 

essa moção e que todos assinaram por conhecer essa pessoa que mora 

há cinquenta e cinco anos em Naviraí, onde construiu sua família, sendo 

um servidor da Sanesul durante dezenove anos e que deixa muitas 

lembranças, principalmente do churrasqueiro feliz e que todos 

convocavam para assar o churrasco, sabe que é um momento de dor, mas 

no coração de todos fica a imagem boa do Zezão, um cidadão que 

merece todo respeito e consideração e que todos sentem muito a perda 

do Senhor José Barreto. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que faça o encaminhamento da moção apresentada.  

 

Moção de Pesar n° 21/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior e outros Edis; expediente endereçado a Família 

Fiaux, apresentando nossas mais sinceras condolências à família 

enlutada, bem como nossas homenagens. Pedimos a Deus que conforte 

os corações de familiares e amigos e lhes dê muita força, muita 

coragem, e perante a ineficácia de qualquer consolo na perda, 

relembrem quem foi Silvana Fiaux e que na saudade, memória e amor 
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dos que ficaram, ela viverá para sempre. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que faça o encaminhamento da 

moção apresentada.  

 

Por questão de ordem o Vereador Marcio André Scarlassara informou 

que o Senhor Paulo Vieira, do semiaberto chegou à câmara neste 

instante e comentou a respeito da moção de congratulação destinada a 

ele, assinada por todos os vereadores, parabenizando pelo bom trabalho 

que fez em Naviraí, sendo modelo no Estado de Mato Grosso do Sul 

como o melhor semiaberto, falou ser uma simples homenagem, mas é o 

reconhecimento de toda população naviraiense pelo grande trabalho 

realizado frente ao semiaberto, com as famílias e com a reinserção dos 

presos no trabalho. E foi feita a leitura da moção novamente. 

 

Em tempo: Foi lido ofício – Naviraí-MS, 30 de maio de 2017. Ao 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Naviraí - O 

Partido Verde, através de seu líder na Câmara Municipal, Antonio Carlos 

Klein, infrafirmado, vem, respeitosamente indicar a vereadora Lourdes 

Elerbrock, para compor a Comissão Especial de Inquérito – CEI 

instaurada na sessão ordinária de 30/05/2017, com a finalidade de 

apurar irregularidades administrativas no âmbito da administração 

indireta – Hospital municipal. O Senhor Presidente solicitou o 

encaminhamento do mesmo. 

 

Pela ordem o Vereador Luiz Ávila Silva Júnior propôs uma moção de 

congratulação para a Professora Eliana Pires da Silva, da Escola Maria 

Aquino, pelo desenvolvimento de um projeto que está acontecendo, onde 

todos os vereadores receberam uma cartinha dos alunos, e comentou 

que esteve na escola e ficou bastante emocionado com o que está sendo 

feito, diante de tantas dificuldades que são enfrentadas no dia a dia, 
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diante de tanta notícia ruim nos últimos tempos, mais especificamente 

nas duas últimas semanas, e ter uma pessoa dentro da base como a 

Professora Eliana, que está trabalhando valores, então gostaria de 

obter o apoio dos colegas vereadores nessa moção, porque acredita que 

todos que foram à escola devem ter sentido algo parecido, e aos que 

não foram recomenda que vá o mais rápido possível, porque de fato é 

uma injeção de ânimo, algo que motiva a continuar trabalhando para 

poder tentar melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, das crianças 

e a qualidade de trabalho daqueles profissionais. O nome do projeto é 

“Sonhar com um mundo melhor para todos, cultivando hoje os valores 

humanos”, que fala da partilha, do consumo sustentável, da importância 

do amor ao próximo e da família. E entende que iniciativas como essa, a 

moção de congratulação nada mais nesse caso vai servir para também 

assim como os vereadores receberam uma injeção de ânimo, de 

motivação, que a professora receba por parte desse poder legislativo, 

uma injeção de ânimo, um gesto que a motive a continuar trabalhando 

nesse sentido, desenvolvendo esse tipo de projeto, e que seja uma 

forma de estimular a todos profissionais e acreditarem que é possível 

de fato sonhar com um mundo melhor para todos nós. O Senhor 

Presidente colocou em discussão e em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Pela ordem a Vereadora Rosangela Farias Sofa que falou pela liderança 

do PSDB nesta Casa de Leis, convidando em nome da vice-governadora, 

os moradores de Naviraí para estarem presentes ás quatorze horas do 

dia primeiro de junho deste ano, para receberem a vice-governadora 

que estará em Naviraí para falar com o pessoal do programa vale renda 

e com todos munícipes que quiserem estar presente na ocasião, e estará 

recepcionando os beneficiários do vale renda no prédio da Seleta. 
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O Senhor Presidente determinou a leitura da Ordem do Dia. 

 

ORDEM DO DIA 

 

PROJETO APROVADO 

 

 

Projeto de Lei Complementar nº 03/2017 de autoria do Executivo 

Municipal; que em súmula: Dispõe sobre a reposição salarial, aos 

servidores públicos municipais da educação básica, da administração 

direta, indireta e fundacional da Prefeitura de Naviraí. Foram 

apresentados os pareceres das Comissões de: Justiça, Legislação e 

Redação; e de Finanças e Orçamento, favoráveis a aprovação do 

projeto. Usou a palavra o vereador Júnior falando que já externou seu 

posicionamento a respeito da reposição salarial, e não pode falar em 

reajuste porque está sendo proposto o que foi aceito e acordado em 

assembleia com os servidores tão somente a reposição da inflação, e 

que esta casa de leis tem trabalhado com a maior celeridade possível, 

ou seja, estão trabalhando o mais rápido possível para poder cumprir 

com o seu papel, com sua função no tempo que é dado, mas muito antes 

porque ninguém tem utilizado o total dos prazos que é disponibilizado 

para as comissões. E antes mesmo desse projeto que trata da reposição 

salarial dos servidores, entrar aqui na casa, já tinha pessoas 

comentando e não sabe a mando de quem, mas ainda irá descobrir, 

falando que o projeto não tinha saído ainda porque os vereadores 

estavam travando o projeto. Então informou que o projeto foi 

protocolado nesta casa de leis na semana passada, e hoje já está com os 

pareceres das comissões e indo para a primeira votação, e solicitou que 

o senhor presidente convoque para a reunião extraordinária para fazer 
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a segunda votação, porque carece de duas votações, comentando que 

aqui ninguém está se furtando de cumprir com sua função, e disse que 

precisa se manifestar falando da sua indignação, porque hoje em dia é 

muito mais fácil jogar a culpa nos vereadores, e ficam falando que eles 

que travam tudo, e comentando que as gratificações que foram tiradas 

dos servidores na transição do governo, não estão sendo repostas 

porque os vereadores não votaram o organograma ainda, sendo que esse 

projeto nem chegou nesta casa de leis, então deixa claro que o vereador 

tem cumprido o seu papel no tempo correto, que o verdadeiro problema 

é que o executivo não está mandando para a câmara, porque quando o 

projeto é bom, que trás benefício para população ou para uma categoria 

e que chega nesta casa, ele tramita no menor tempo possível, então não 

admite em hipótese alguma jogar a responsabilidade que não é dele, isso 

ele não irá assumir. O vereador Ederson solicitou um aparte, 

comentando que também recebeu várias reclamações de funcionários, 

falando que esta casa de leis não deu o ticket para os contratados e que 

estava travando o organograma, sendo que está sendo feita a licitação 

agora do organograma, então eles não podem atribuir a incompetência e 

irresponsabilidade deles a esta casa, porque eles ainda não sabem 

tratar a coisa pública, não sabem fazer um pedido de urgência para essa 

casa, não tem a humildade de perguntar para os funcionários antigos do 

executivo que sabem fazer, e fica fácil jogar a culpa nos vereadores, 

mas essa casa de leis está dando resposta a altura, porque tudo que é 

encaminhado para cá é aprovado e nem estão usando o tempo 

regimental, estão acelerando tudo, e se alguém está travando alguma 

coisa, esse alguém é o executivo, é o executivo que não está sabendo 

trabalhar. Um aparte do vereador Marcio falando que muitos 

funcionários o procuraram para falar do organograma, e ele explicou 

que ainda não veio para esta casa, e é um desrespeito a mentira que 

está sendo pregada para os funcionários, e acha que não será feito esse 
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organograma, então é melhor que falem que não será mais feito, que não 

terá mais os cargos, as gratificações, e não vai deixar a culpa ficar 

nesta casa de leis, e essa divulgação que está sendo feita aqui hoje é 

necessária para expor a realidade, porque essa é uma câmara 

democrática e quando o projeto chegar os treze vereadores estarão 

votando, porque quando é do interesse do povo, também é do interesse 

desta casa de leis. Para concluir o vereador Júnior disse que não 

poderia deixar de passar esse momento, porque não está nem 

discutindo o mérito desse projeto, porque entende que está 

respeitando a vontade dos servidores que foi manifesta em assembleia, 

tanto do sindicato dos servidores municipais, quanto do Sinted, houve 

as assembleias, os servidores que participaram manifestaram sua 

vontade e entraram num entendimento com a administração, então não 

está questionando isso, o que está questionando e não vai se cansar de 

falar jamais é que cada um assuma sua responsabilidade, porque a sua 

responsabilidade ele assume em tempo integral, se tiver que ouvir 

crítica irá ouvir, se tiver que bater de frente irá bater, não irá baixar a 

cabeça e vai cumprir sua função, porque é isso que o respalda a andar 

de cabeça erguida, cada um cumprindo a sua função do que determina a 

lei e dando celeridade às coisas. Enquanto estiverem contando 

inverdades aos servidores, criando expectativas sem estar agindo de 

acordo, estará falando disso aqui. Em seguida o Senhor Presidente  

colocou o referido projeto em primeira discussão e votação, que foi 

aprovado em primeira votação por unanimidade juntamente com os 

pareceres das comissões. 

 

Conforme o artigo 153, parágrafos 2º e 3º do Regimento Interno, o 

senhor Presidente convocou todos os nobres vereadores para uma 

reunião extraordinária, a ser realizada no dia primeiro de junho de 
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2017, às dez horas, para a segunda votação do Projeto de Lei 

Complementar nº 3/2017 do Executivo Municipal. 

 

O Senhor Presidente ressaltou aos nobres colegas que o horário limite 

para o protocolo de preposição na secretaria desta casa é até às nove 

horas no dia da sessão. Destacou que a observância desse horário é 

imprescindível para que haja tempo hábil para organização do 

expediente e da ordem do dia. 

 

 

 

TRIBUNA 

 

 

 

Usou a tribuna a Vereadora Lourdes Elerbrock que cumprimentou aos 

presentes e aos ouvintes da rádio cultura, falou da CEI sobre os ares 

condicionados, que houve muita polêmica com as pessoas dizendo que 

eles estavam incentivando as pessoas a fazerem coisas erradas, e 

comentou que não é verdade, porque foi verificado que os Senhores 

Bruno e Adriano pegaram emprestados os ares condicionados que era da 

saúde, com documento de empréstimo e de devolução, estava tudo em 

ordem e não havia como não arquivar a CEI, então que toda a 

comunidade saiba que foi feito na mais pura lisura. Falou do seu pedido 

sobre as faixas elevadas que fez há dois meses, para que sejam feitos 

em frente de todas as escolas, para que as crianças passem com mais 

segurança, e se surpreendeu com a resposta que recebeu da gerência 

de obras, falando do acordo feito com o presidente da câmara, que a 

equipe de projetos e obras se responsabilizaria pela elaboração do 

projeto e planilha de custos para auxiliar os nobres edis na busca de 
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recursos para a execução das obras nas localidades mencionadas, nas 

indicações supracitadas ou de acordo com as necessidades futuras, e 

está achando complicado porque como vereadora não é ela que tem que 

correr atrás disso, e comentou que pega diária para ir à Campo Grande 

para fazer cursos porque tem que aprender para não fazer bobagens 

nesta casa de leis, mas se tiver que ir à Campo Grande para pedir 

emendas para os deputados, também irá pegar diária, porque estará 

buscando coisas de interesse para o município, mas pegar diária para 

pedir para deputados dar recursos para fazer faixas elevadas, é um 

pouco demais, então solicita a gerente Ana Paula e aos interessados que 

estudem bem para ver quem tem que fazer esse tipo de coisa. 

 

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

agradeceu a presença de todos, e disse que gostaria de rebater um fato 

que aconteceu durante a semana, e falou que foi até os bairros Vila 

Nova, Paraíso, Vila Alta convidar os moradores daquela região para 

estarem presentes na audiência pública que era para falar do futuro do 

Bairro Paraíso, agradecendo a receptividades das pessoas que a 

receberam, e falou que durante o convite surgiu o pedido da 

comunidade para fornecer um meio de deslocamento, que levou esse 

pedido para a gerente de assistência social, que estava promovendo o 

evento, onde a mesma fez um ofício encaminhando para a gerência de 

educação, assim como ela, e a gerente de educação entendeu que a 

população daquele bairro precisava realmente do deslocamento para que 

pudessem participar, porque eles eram as pessoas mais indicadas para 

fazer as reivindicações do próprio bairro, pelo mau tempo e pela 

distância, e não deixando de atender a classe estudantil no horário do 

pessoal que está na escola, entendeu que poderia fazer isso e fez 

pegando o pessoal para a audiência pública e levando-os embora, mas foi 

muito criticada, mas do que iria adiantar vir os deputados, 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 27 de 31 

 

 

SECRETARIA 

 

representantes de senador, legislativo e executivo se não estavam 

realmente as pessoas que precisavam estar presente, que a população 

do bairro que estava em debate em questão? Então mais uma vez 

agradeceu a população dos bairros citados pela participação na 

audiência pública e dizer que o objetivo foi atingido, conseguindo 

elaborar um documento com todas as reivindicações dos moradores dos 

bairros, agradeceu também o levantamento dos gerentes que estavam 

envolvidos na elaboração desse documento, para saber o que é 

necessário para dar condições dignas de vida para os moradores do 

entorno do Nelson Trad, e agradeceu em nome do legislativo aos 

deputados Onevan de Matos e João Grandão que estavam presentes, ao 

representante do senador Pedro Chaves e as autoridades que fizeram 

questão de participar da audiência. Aproveitou para convidar a 

população de Naviraí para um campeonato que está acontecendo na 

fazenda Primavera, com dezesseis times, com a coordenação do Gil e do 

Pitu, comentou que estará presente porque ela está onde o povo está e 

desejou uma boa semana a todos e parabenizou o Professor Chocolate 

pelo dia do geógrafo. 

 

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 disse que gostaria de se manifestar a respeito de um fato que 

ocorreu no dia de hoje nesta casa de leis, a entrada do veto ao projeto 

que foi assinado por todos vereadores desta casa por entender a 

importância; é um projeto que estabelece a necessidade de brinquedos 

adaptados nos parques infantis e nas escolas; e essa necessidade é 

visível e nítida e todos tem o direito de acessar o lazer, as crianças com 

deficiência também tem, e disse que irá trabalhar nesta casa de leis 

durante essa semana pela derrubada do veto e entende que todos os 
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vereadores irão fazer também, porque não dá para permitir que o 

executivo caminhe na direção errada, e uma das funções desta casa e 

do poder legislativo é contribuir para que o executivo caminhe na 

direção certa e é isso que estão tentando fazer, e quando colocam um 

projeto de lei dessa natureza assinado por todos vereadores é porque 

de fato um anseio da sociedade, e a justificativa do prefeito baseia-se 

tão exclusivamente no vício de finalidade de que está gerando despesa 

para o munícipio e de que não poderiam fazer esse projeto; comentou 

que não há despesa mensurável que vá onerar o município a ponto de 

vetar um projeto dessa natureza, não há o que justifique, e se o 

problema fosse só a iniciativa, teria vindo junto com o veto um projeto 

do executivo nos mesmos moldes, mas não foi o que aconteceu, então 

puro e simplesmente deixa de dar acesso a população, e os vereadores 

que estão legislando por causas que são do interesse do município, deixa 

de cumprir o seu papel, com a discordância do executivo que é 

lamentável. Falou ainda que o prefeito vai na contramão da legislação 

federal, tem a Lei Federal 1098 de 2000 que é o estatuto da pessoa 

com deficiência, que define os direitos das pessoas com deficiência, e 

quando se assume uma função pública é preciso estar antenado e 

atualizado, acompanhando o que acontece no âmbito nacional, estadual e 

municipal para que estejam de acordo; no dia 11/05 foi aprovada e 

promulgada a lei 13443 de 11/05/2017 que só alterou uma questão, que 

é o parágrafo único do artigo 4º do estatuto da pessoa com deficiência,  

falando que no mínimo cinco por cento de cada brinquedo e equipamento 

de lazer existentes nos locais referidos no caput, devem ser adaptados 

e identificados tanto quanto tecnicamente possível para possibilitar sua 

utilização por pessoas com deficiência, inclusive visual ou com 

mobilidade reduzida; ou seja, aqui fizeram o projeto, aprovaram o 

projeto, e na sequência foi para a prefeitura, teve um projeto de lei 

federal que foi aprovado nos mesmo moldes garantindo os mesmos 
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direitos, e a prefeitura veta o projeto, então serve de alerta ao 

executivo, porque os vereadores estão antenados e acompanhando o que 

acontece na mudança da legislação, e o que estão fazendo aqui é 

justamente para ajudar e contribuir para que o prefeito coloque  o seu 

governo nos rumos corretos, do que esteja de acordo com as 

necessidades da população. 

 

Usou a tribuna o Vereador Ederson Dutra que cumprimentou ao público 

presente, professor Matheus, Dr. Gradella, Dr. Pacher, professor 

Chocolate, e falou sobre o projeto que foi vetado, que é muito triste e 

infeliz, porque se alguém do executivo tivesse um familiar deficiente, 

saberia como é a dor de uma criança, que ao ir em uma praça e sentir 

vontade de brincar e não poder porque o brinquedo não é adaptado para 

ele brincar, isso dói. Mas só dói no coração dos vereadores, porque 

infelizmente o prefeito não sente isso, e é difícil ver as atitudes 

impopulares do prefeito que afeta diretamente as crianças deficientes, 

porque seria tão fácil resolver, era só o executivo encaminhar o 

projeto, mas não se manifestou, então será analisado e se tiver na 

legalidade, vão derrubar o veto. Comentou que nessa semana foi até uma 

escola juntamente com alguns vereadores para fazer uma vistoria de 

rotina, e percebeu que tem duas salas grandes e está sem uso apenas 

com entulhos, observou também que uma viga de concreto está 

escorada por duas vigas de madeiras e foi informado de que a gerente 

Ana Paula disse que era seguro, e não entende como a gerente consegue 

falar que é seguro e conviver com essa situação, coisa pública não pode 

ser assim, o local tem que ser interditado para que não aconteça uma 

desgraça, principalmente quando tem criança; falou sobre o banheiro 

masculino, que apenas um está funcionando para trezentos alunos, e já 

tem meses que está assim, até o pedido para colocar uma fechadura foi 

negado, e os professores tiveram que comprar com o próprio dinheiro, e 
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também não chegou material e nem o uniforme, e quando o vereador 

chega nessa tribuna e cobra, eles acham que estão ofendendo, como foi 

quando fizeram a cobrança das merendas, não entendem qual é a 

prerrogativa do legislativo. Falou do seu espanto ao ver nas redes 

sociais uma foto postada de uma coordenadora, servindo uma feijoada 

com latinha de cerveja, dentro da creche em dia de sábado no ano 

letivo com reposição, isso não pode acontecer, isso é crime. O gestor 

tem que tomar alguma atitude como afastar a gerente de educação para 

apurar os fatos, porque é gravíssimo, mas vai aguardar as providências. 

Falou ainda que começamos a semana sem gerente de saúde, Dr. Fábio 

Bonicontro, que foi massacrado nesta casa de leis, muito cobrado, mas 

nada contra ele, porque ele tentou e tinha boa intenção, o prefeito que 

não deu sustentação, porque em reunião com os vereadores ele revelou 

que não tinha autonomia nenhuma, que estava de mãos amarradas, tudo 

tinha que se reportar ao prefeito, então espera que o próximo que 

assumir a pasta, o prefeito dê autonomia para poder trabalhar, porque 

é cargo de confiança, tem que deixar trabalhar para desenvolver um 

bom trabalho, e espera que esse próximo gerente seja uma pessoa 

humana, receptiva e que venha de encontro com anseio da população. 

Reafirmou que as críticas são construtivas, só fala o que o povo está 

falando e espera que o prefeito ouça os vereadores e a população, 

porque se não ouvir está fadado ao insucesso, e disse que fica triste ao 

ficar só cobrando, sendo que o prefeito poderia resolver com conversa 

e ver que os vereadores estão aqui para ajudar, para caminhar junto. 

Finalizou pedindo a população que se forem maltratados nos postos de 

saúde ou na santa casa, que venham a esta casa de leis denunciar, 

porque ele não foi eleito para ficar recebendo salário ou pegar diária, 

foi eleito para defender o interesse do povo. Então espera que o 

prefeito seja mais humano e que coloque em prática o seu lema da 

campanha que é a retomada do desenvolvimento, e que ouça os 
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vereadores, porque senão vai chegar uma hora que terão que tomar uma 

atitude drástica e só quem perde é a população. Agradeceu a presença 

de todos e desejou que o Senhor Jesus Cristo na sua infinita bondade 

abençoe a todos e que dê discernimento, paciência e acima de tudo que 

não percam a fé. 

 

 

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, 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 trinta dias do mês de maio 

do ano de dois mil e dezessete.  

 

 

  

 Marcio Andre Scarlassara 

        1º Secretário 

 

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 

 


