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ATA DA 26a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29/08/2017. 

 

 

 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, 

às dez horas, reuniu-se ordinariamente a Edilidade Naviraiense nas 

dependências da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso 

do Sul, situada na Avenida Bataguassú, 900 sob a Presidência do 

Vereador Jaimir José da Silva; Secretariado pelos Edis: Marcio Andre 

Scarlassara e Simon Rogério Freitas Alves da Silva; estando ainda 

presentes os vereadores: Antônio Carlos Klein, Claudio Cezar Paulino da 

Silva, Ederson Dutra, Eurides Rodrigues, Fabiano Domingos dos Santos, 

Lourdes Elerbrock, Josias de Carvalho, 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. E em cumprimento aos termos regimentais, e em atendimento ao 

Requerimento nº 136/2017 de 15 de agosto de 2017, e Ofício nº 

266/2017 de 23 de agosto de 2017, convidou a Senhora Ana Paula 

Krambeck Silva Rocha, Gerente Municipal de Obras, para se assentar a 

direita desta Presidência, a fim de prestar esclarecimentos sobre sua 

pasta, respondendo aos questionamentos dos vereadores previamente 

inscritos. 

 

O Senhor Presidente convidou o Vereador Marcio André Scarlassara 

para fazer perguntas, ele cumprimentou ao Senhor Presidente, aos 

senhores vereadores, ao público que honra com a presença nesta casa 

de leis e aos ouvintes da Rádio Cultura e da Rádio Cidade FM, e 
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agradeceu a gerente Ana Paula por se dispor a vir a esta casa de leis 

para dar esclarecimentos a toda população, informando que os gerentes 

da atual administração estarão comparecendo para dar lisura e 

transparência e dar oportunidade para estar se expressando.  

Marcio: Disse que a gerente assumiu a pasta da gerência de obras no 

dia primeiro de janeiro deste ano e perguntou sobre o saldo atual desde 

que ela assumiu.  

Gerente Ana Paula: Cumprimentou a todos, desejou bom dia aos 

senhores vereadores e disse estar muito grata de ter a oportunidade 

de colocar na sessão sobre a gerência de obras, e disse que recebeu a 

gerência com uma dívida de um milhão cento e doze mil setecentos e 

sessenta e três reais e cinquenta e três centavos.  

Marcio: Perguntou se recebeu essa dívida do exercício anterior e se era 

nota fiscal que iria vencer e quantas tinham vencidas? Como estava a 

situação, porque poderia ter valores futuros a vencer. Então quer 

explicação desse um milhão, cento e doze reais do que estava vencido 

antes de 31 de dezembro de 2016 e o que iria vencer a partir de 

primeiro de janeiro de 2017. 

Gerente: Esse valor se refere a questões empenhadas no ano anterior e 

não pago, como a questão de venda de material, questão da previdência 

dos servidores, questão de construtoras que haviam prestado serviços, 

mas toda essa dívida já havia sido empenhada para 2016, na verdade 

algumas em 2015 ainda e não foram efetivados os pagamentos. 

A vereadora Cristina Gradella perguntou se o dinheiro estava em caixa, 

porque se tinha empenhado, o recurso estava separado? 

Gerente: Disse que na verdade teria que confirmar se esse valor teria 

dinheiro em caixa com o pessoal da finança, porque fora esse valor, já 

tinha dois milhões e meio já comprometidos com os contratos de 

convênios de obras em execução, dentro desses valores ultrapassava 
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esse valor de medições que haviam sido feitas e não empenhadas porque 

provavelmente não havia saldo para pagamento. 

Marcio: A princípio vê que o prefeito anterior deixou uma dívida na 

gerência de obras de um milhão e cento e doze reais e isso que irá 

apurar pasta por pasta. Perguntou quanto foi pago até agora desse um 

milhão e cento e doze reais? 

Gerente: Falou que das contas que recebeu já foram empenhadas seis 

milhões duzentos e sessenta e nove mil cento e vinte reais e noventa e 

três centavos até o mês de agosto. Mas nem toda a dívida está paga 

ainda, porque as dívidas que tinham com várias construtoras, foram 

negociadas no primeiro mês da pasta, e fizeram o parcelamento em 

torno de trezentos a quinhentos mil reais por mês na soma de todas 

elas, só que entre elas havia um pagamento que era obrigado a fazer 

porque já havia quatro medições feitas e é o tempo máximo que não 

pode deixar de pagar para que o contrato não seja cancelado junto a 

Caixa Econômica, então no primeiro mês teve um desembolso bastante 

alto. 

Marcio: Desse um milhão e cento e doze quanto já foi pago? Qual é o 

saldo que o prefeito Léo largou em dívidas e que a atual administração 

pagou até agora? 

Gerente: disse que terá que levantar com o financeiro porque parte 

dela foi negociado e parcelado ao longo do ano. 

Marcio: perguntou qual o valor da dívida e o valor da receita da gerência 

de obras e saldo disponível na pasta hoje?  

Gerente: Falou que a obras é uma pasta que não tem uma receita 

própria, não existe nesse formato, o que tem é um planejamento 

orçamentário aprovado por esta casa no ano passado, de nove milhões 

novecentos e noventa e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e 

sete centavos.  
Marcio: perguntou se esse é o orçamento credor a ser utilizado.  
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Gerente: falou que teoricamente é o valor que a obra deve dispor para 

pagamento e execução de suas obras, infelizmente não é um valor real 

que tem no caixa da prefeitura. 

Marcio: qual o valor de dívidas que tem empenhado a pagar e o restante 

da gestão anterior? 

Gerente: dentro da pasta da obra não tem mais dívidas, se havia algum 

débito a ser pago, foi renegociado e reprogramado, e tem cumprido 

essa reprogramação junto aos fornecedores e as construtoras que 

foram contratadas, o que não tem é o valor em espécie para compra e 

contratação, e como a prioridade do município é educação e saúde, 

obras se houver saldo pode usufruir se não tiver fica em uma situação 

de não poder atuar sem a verba provisionada. 

Marcio: não tem um número exato de janeiro até agora do valor real? 

Gerente: tem o saldo atual que seria os nove milhões do orçamento, e 

vários empenhos que são referentes às obras e contratos em 

andamento que já estavam provisionados aqui, mas tiveram uma 

surpresa esse ano do que não estava no empenho e nem nas previsões de 

pagamento, que é o retorno dos juros dos valores que são contratados e 

depositados pelo governo federal. Se a obra foi medida, o governo 

federal deposita parte dele e o município deposita a contrapartida, 

enquanto a documentação vai andando junto a Caixa Econômica, junto ao 

Ministério, esse dinheiro fica depositado e rendendo juros; mas tiveram 

que devolver aos ministérios em torno de trezentos e cinquenta mil 

reais que não estavam no orçamento, mas que saíram dele porque é a 

dotação orçamentária que tinha. Então são questões que surgem ao 

longo do caminho.  

O vereador Marcio solicitou que essa presidência permita que seja 

publicado em jornais, a dívida que ficou restante, para que a população 

tenha acesso da dívida anterior a essa administração, bem como se o 

prefeito anterior quiser contestar, terá o direito, sobre essa divida que 
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foi empenhada no ano de 2015/2016/2017 que não foi paga, quer que 

seja publicada em jornal por esta Casa de Leis, fornecedor por 

fornecedor. 

O vereador Ederson cumprimentou aos nobres edis, público presente, 

aos ouvintes da rádio, a presença dos amigos, falando que é um prazer 

recebe-los aqui. E perguntou a gerente Ana Paula sobre o asfalto do 

Oásis, único bairro do centro da cidade que não está asfaltado e está 

gerando polêmica no município, e quer saber sobre o andamento desse 

asfalto. 

Gerente: falou que o projeto executivo da drenagem e pavimentação 

asfáltica do Jardim Oásis, está pronto, e tem a emenda do deputado 

Dagoberto que será duplicada pelo governo do estado, chegando a um 

milhão de reais e esse valor não cobre toda a infraestrutura para 

atender o Oásis, então tem uma previsão que a própria prefeitura 

encerraria esse trabalho que custaria em torno de trezentos e 

cinquenta mil reais, isso já está em andamento, tudo encaminhado.  

O Senhor Presidente convidou a Vereadora Lourdes Elerbrock, que 

falou que o pessoal da construção civil reclama muito sobre a demora na 

entrega do alvará para a construção e gostaria de explicações a esse 

respeito. 

Gerente: Falou que quando assumiu a pasta havia um sistema dentro da 

prefeitura, em que se fazia um requerimento de análise, aprovação de 

projetos e habite-se e no mesmo instante a pessoa recebia o carimbo e 

esses alvarás todos, entendendo que a boa prática na questão da 

construção civil a impede de fazê-lo exatamente no mesmo momento, 

porque primeiramente o projeto precisa ser analisado e corrigido, e aí 

sim aprovado o projeto arquitetônico e conferido toda documentação a 

pessoa recebe o alvará de construção, a partir desse alvará o 

proprietário vai iniciar as obras, até porque existe uma lei que lançado o 

baldrame, que seria a fundação e as vigas que ficam no chão, é preciso 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 6 de 50 

 

 

SECRETARIA 

 

mandar os fiscais para conferir se está tudo certo, para evitar alguns 

acidentes que normalmente acontece na cidade, por exemplo, uma 

construção que deveria ter sido construída no lote especificado, foi 

construída em outro, o alinhamento e os recuos não foram seguidos e 

muitas vezes por erro na hora da medição do empreiteiro, mas isso não 

acontecia porque não havia uma estrutura que permitisse que isso fosse 

feito, então em janeiro pediu um pouco de paciência aos profissionais e 

aos construtores do município até que organizassem a análise do 

projeto para poder lançar o alvará, e hoje com a estrutura mínima 

colocada, tem devolvido essas análises e o alvará, dentro de uma 

semana, normalmente cinco dias tem sido o prazo de devolução, até o 

relatório do cem dias foi colocado que mais de cento e cinquenta alvarás 

foram expedidos, nos cem primeiro dias desse governo, agora com 

relação ao habite-se é um pouco mais complicado porque os fiscais tem 

que ir até a obra fazer toda a medição, toda lotação e se estiver tudo 

correto, o habite-se sai após a visita do fiscal, não estando correto, são 

pedidos alterações e adequações relativas à norma e então tem o 

habite-se. 

Vereadora Lourdes: Perguntou se faz desmembramento gratuito para 

as pessoas que não tem condições. 

Gerente: Gratuitamente é muito difícil porque existem as taxas 

mínimas, não é possível dar entrada em um documento a não ser que as 

taxas e o requerimento tenham sido colocados, agora quando há uma 

questão de assistência social, é encaminhado dentro da área de 

habitação, que é o núcleo de habitação ou dentro da área de assistência 

social, mas a isenção taxas não é permitida e não tem nenhum convênio 

que permita isso atualmente. 

O Senhor Presidente convidou o Vereador Fabiano Domingos dos 

Santos, que cumprimentou ao Senhor Presidente, a Ana Paula, Senhores 

Vereadores, público presente, ouvintes da rádio Cultura, e perguntou a 
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gerente se o Bairro Sol Nascente será asfaltado cem por cento e como 

está o projeto? 

Gerente: Falou que com relação ao Sol Nascente é uma parceria com o 

Estado e alguns momentos há a parceria com o ministério das cidades 

onde um bairro encontra com outro no meio da quadra, onde tem 

situações bem peculiares no referido bairro, e todo ele está previsto o 

asfaltamento, ainda não está encerrado, é uma obra em andamento, e 

tiveram algumas questões com relação a cedência de terra para o 

pessoal poder trabalhar e isso atrasou um pouco as obras, mas ainda 

não está encerrado, está em andamento e o Sol Nascente está previsto 

cem por cento de asfaltamento. 

O Senhor Presidente convidou o Vereador Simon Rogério Freitas Alves 

da Silva, que cumprimentou o Senhor Presidente, nobres edis, Ana 

Paula, público presente e os ouvintes da rádio, e falou que no dia 21 de 

março apresentou nesta casa de leis juntamente com o vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior, um requerimento pedindo informações a 

respeito da pactuação que o município tem com a Sanesul, não sabe se o 

requerimento chegou até a gerente ou se extraviou, porque não foi 

respondido ainda. Então quer saber quais são os benefícios que a 

Sanesul ainda tem a prestar à Naviraí e os que já foram prestados? 

Gerente: Primeiramente se desculpou por não ter chegado o documento, 

porque foi respondido e irá verificar o que aconteceu, e com relação à 

pactuação Sanesul/Município na verdade não tem isso, o que tem é o 

Estado atendendo ao município em várias demandas e por outro lado 

temos o novo contrato de prestação de serviço da empresa Sanesul com 

o município, e não tem nenhum documento nem nada que amarre uma 

coisa a outra. Agora se quiser saber quais são os projetos que o Estado 

tem feito aqui pode responder, e o que tem mais impacto seria a 

drenagem que finaliza na Avenida Amélia Fukuda, já está toda feita, 

mas não está interligada ainda porque a finalização dela é o 
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recapeamento da Avenida Amélia Fukuda com toda sinalização reposta, 

e não foi finalizada ainda porque o município não recebeu e não foi 

interligada a drenagem dessa área toda que irá ajudar bastante com 

relação à água, ao areião que ficava na Avenida Amélia Fukuda, inclusive 

vai tirar a água que se acumula no Jardim Oásis, e a questão do Sol 

Nascente também, a drenagem, o recapeamento que está sendo feito ali 

também é uma obra do Estado, o recapeamento que foi finalizado no 

início do ano dentro do quadrilátero central do município, no valor de 

cinco milhões também foi pactuado com o Estado, e em andamento tem 

alguns pedidos específicos já desta gestão que é a ponte sobre o 

Córrego Cumandaí, que na previsão logo vira Rio com toda 

impermeabilização do solo que está havendo na ampliação do município, 

tem a drenagem e o asfalto do parque industrial e ainda a MS 141 na 

saída junto a Universidade que foi pedido uma demanda específica do 

pessoal da AABB em relação a uma faixa elevada e junto com a ciclovia 

que está sendo recolocada e são vários os projetos e fora isso tem uma 

pasta de drenagens que são necessárias e em seu entender são 

emergenciais no valor de onze milhões e meio de reais que são projetos 

executivos já com planilhas feitos pelo estado para o município, e com 

relação a esses estão buscando verbas para que possa evitar os danos 

das chuvas de janeiro e fevereiro do próximo ano.  

Simon: Disse que para ficar bem claro, perguntou se a empresa Sanesul 

não tem nenhum documento que consta que tem algum compromisso para 

fazer para o município em troca da pactuação que foi feita, para 

permanecer a concessão de trinta anos, é isso? 

Gerente: disse que sim e que na verdade tem tido uma resposta 

bastante positiva junto a Sanesul, porque as demandas emergenciais 

que tem sido pedido estão sendo feitas dentro do prazo bastante 

importante, e foram encaminhados alguns pedidos específicos a 

Sanesul, principalmente com relação ao esgoto, e aquela área do Jardim 
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Paraíso que se iniciou a execução da drenagem e do asfalto são 

questões bastante importantes com relação ao esgoto, as fossas 

instaladas são de curta permanência até porque o lençol freático está 

em torno de um metro e meio naquela região, então foi entregue na 

semana passada junto com os vereadores em Campo Grande, um pedido 

específico a Sanesul para que possam soltar a rede de esgoto naquela 

área para que a situação seja sanada juntamente com a drenagem e o 

asfalto, então até o final dessa semana espera que tenha um parecer da 

equipe técnica da Sanesul, informando se é viável fazer essa rede de 

esgoto nesse momento. 

O Senhor Presidente convidou o vereador Josias de Carvalho, que 

cumprimentou todos os vereadores, aos presentes nesta casa de leis, o 

Aparecido que praticamente não falta nas sessões, desejou bom dia a 

Ana Paula e perguntou se há uma possibilidade na agilidade na entrega 

das certidões que são liberadas pela prefeitura. 

Gerente: Falou que especificamente com relação ao habite-se, não tem 

demorado mais do que dez dias, porque tem na fiscalização hoje 

somente um veículo e a questão do habite-se faz parte desta 

fiscalização, e o profissional fiscal também é obrigado a ir sempre 

acompanhado, nunca pode ir sozinho, então é feito um jogo de duas 

vezes por semana sair para fazer o habite-se, enquanto o restante da 

fiscalização está fazendo a sua parte e isso demanda várias colocações 

com relação a detalhes; no começo do ano foi pedido aos profissionais 

da área que colocassem em seus projetos o desenho da calçada, 

locassem a fossa do empreendimento e as calçadas já com os pisos 

podotáteis para que todo o calçamento seja para mobilidade urbana 

requerida no plano que está em andamento, então hoje no habite-se 

além da medição da construção em si, também é feito averiguação da 

execução das calçadas. 
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Josias: Perguntou o que será feito do Bairro Jardim Eldorado, porque 

desde a gestão passada ele tem solicitado algumas coisas de interesse 

do bairro, inclusive emendas parlamentares, quer saber se tem algum 

planejamento ou projeto da administração dessa gestão no tocante ao 

referido bairro?  

Gerente: Disse que foi feito uma apresentação das questões do 

Eldorado para os moradores do bairro há uns dois meses e foi 

apresentada toda a problemática daquela região, em primeiro lugar uma 

área de APP, porque na verdade não poderia existir o bairro naquele 

local, segundo que pra ela é o maior agravante, no estudo de solo que foi 

feito, foi constatado que é um solo bastante instável e que nas 

próximas chuvas não pode garantir que tudo aquilo pode afundar ou 

desabar como já aconteceu em bordas do Córrego do Touro, além disso, 

tem um acordo que foi firmado em 2007 junto a prefeitura, 

universidades, promotoria e outras entidades que aquela questão seria 

resolvida na forma de colocar as pessoas que estão ali em área de risco 

em outra situação, então tem que proporcionar àquela população a opção 

de sair dali, e na reunião junto a população do Eldorado foi apresentado 

que hoje tem o Conjunto Habitacional Nelson Trad, em que eles tem a 

preferência, não passam por sorteio, é fazer o pedido para serem 

colocados lá, tem a prioridade. Então a preocupação é que nada de pior 

aconteça naquela região, porque tem visto isso em vários lugares do País 

e até mesmo fora dele e tecnicamente ali é um local previsível para esse 

tipo de acidente. Disse também conhecer o projeto que foi feito para o 

asfalto e drenagem e nesse projeto que analisa o solo demonstrou que 

tem água ali a trinta, quarenta centímetros, então a execução dessa 

drenagem e desse asfalto é inexequível naquela área, não tem solo para 

trabalhar e fazer esse tipo de infraestrutura no local. 

Josias: Perguntou sobre as pavimentações que estão sendo feitas 

através do convênio com a Sanesul, que foi feito uma parte do Sol 
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Nascente e se estendeu para outros bairros, mas que seja dado 

prioridade para os locais mais críticos, como é o caso do Oásis que tem 

o solo muito úmido, então pergunta se algum planejamento sobre isso 

para atender? 

Gerente: Disse que há uma previsão para pavimentação asfáltica para 

praticamente todo o município, estão todos amarrados em emendas, mas 

não tem resposta para quando serão essas emendas, e a preparação do 

município é que saindo a emenda que não falte nada que venha atrasar 

essa instalação, e praticamente noventa e cinco por cento do município 

há a previsão de asfalto. 

O Senhor Presidente convidou o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior que cumprimentou o Senhor Presidente, nobres parlamentares, 

vereadoras, público que se faz presente, aos que ouvem pela rádio, 

desejou bom dia a Ana Paula e disse que quando ela respondia ao 

vereador Marcio falou a respeito da devolução de recursos para os 

ministérios na ordem de trezentos e alguma coisa, e gostaria que fosse 

detalhado isso explicando quais os motivos por esse recurso ter sido 

devolvido. 

Gerente: disse que esses recursos são valores que ficam em depósito 

nas contas rendendo juros, na verdade são rendimentos de valores que 

ficaram depositados e não tem autonomia sobre esses rendimentos. Se 

eles vêm do ministério sobrou no final porque não são pactuados para 

pagamento, é preciso devolvê-los obrigatoriamente. 

Júnior: Perguntou se todos os recursos foram nessa ordem de 

rendimentos e se é juro que rendeu? 

Gerente: respondeu que sim e que em alguns momentos tentou de toda 

forma conseguir para que não precisasse devolver, mas existe uma 

regra que diz que pode até tentar desde que esse recurso seja do ano 

vigente e esses recursos eram já do ano passado e não conseguiu. Na 

verdade um deles foi salvo que são as duas salas que serão ampliadas na 
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creche do Sol Nascente, e os técnicos da obra conseguiram salvar esses 

juros que ficaram na conta e estão dando início na licitação dessas duas 

salas que serão ampliadas na creche do Sol Nascente, graças a esse 

valor. 

Júnior: falou que tem encaminhado alguns requerimentos e indicações, 

alguns expedientes para a gerência de obras desde o início do ano e o 

vereador Simon citou um deles e ele tem mais alguns que gostaria de 

saber e disse que encaminhou dois requerimentos a respeito de mão 

única em algumas ruas, e inclusive existem dois projetos de leis que foi 

passado no começo do ano que autoriza a transformação em mão única 

de algumas vias da cidade, que tem maior fluxo, em frente aos colégios, 

enfim, e também a indicação para a sinalização dos pontos de táxis, 

tinta e placa e nas duas recebeu a mesma resposta, que necessitaria 

dos projetos para que sejam executadas e já tinham sido encaminhados 

à gerência de obras, então quer saber a respeito desses projetos? 

Gerente: Disse que tem respondido inúmeras vezes que estava numa 

demanda de projetos, não só para esses pedidos que relatou, mas 

também para quebra-molas e outras situações, e disse que foi feita uma 

reunião no mês passado junto com o núcleo de trânsito, profissionais 

das obras, com o mapa na mão e pontuaram todo ele para execução, mas 

quando fala em mão única em uma rua, necessariamente acaba 

interferindo no fluxo de veículos ao longo da cidade toda, então foi 

feito um estudo um pouco mais aprofundado e o gerente de núcleo já 

tem as colocações e está no cronograma, o que inviabilizava a maioria 

das coisas era que não tinham como adquirir placa, tinta, porque no 

planejamento do ano passado pra cá não havia ata para isso, então levou 

alguns meses para poder comprar tudo isso, agora se repararem já 

iniciaram a instalação de quebra-molas, principalmente na Mato Grosso 

que era um dos maiores pedidos, porque já tem alguma coisa de placas 

para área de sinalização e a questão da pintura das vias, mas o que ainda 
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não tem são os valores que permitam as faixas elevadas,                                                          

a vereadora Lourdes perguntou porque não fazer faixas elevadas no 

lugar de quebra-molas porque é muito melhor para o pedestre, e a 

gerente respondeu que o quebra-molas no formato arqueado tem um 

resistência natural que permite que ele esteja ali sem uma estrutura 

melhor, quando fala das faixas elevadas tem que prever um vigamento 

mínimo, um travamento porque a parte plana elevada tem que estar 

estruturada em suas bordas, e foi até mandada para a câmara para que 

tenham noção do custo e o projeto detalhado que isso gera e cada faixa 

elevada estaria em torno de nove mil reais hoje, dentro dessa planilha 

de execução e não há essa previsão para o seu orçamento de obras, e 

mesmo se houve não tem essa verba disponível para a execução delas. 

Júnior: Falou que acompanhou no ano passado e no ano anterior umas 

das reivindicações que foram trazidas a essa casa de leis da construção 

de uma rampa de embarque e desembarque do rio Amambaí, foram 

vários processos burocráticos que tiveram que ser rompidos, mas a 

última informação que teve até o ano passado é que já existia o projeto 

arquitetônico, já tinha a licença ambiental e faltava a execução, 

inclusive os empresários que utilizam aquele local e precisam bem 

estruturados, se dispuseram fazer parceria para poder agilizar essa 

construção então quer saber o que tem a dizer sobre essa rampa do rio 

Amambaí. 

Gerente: disse que o projeto existe, a licença está em vigor, mas que 

não teve condição nenhuma de atender esse pedido, considerando que o 

maquinário estava indisponível desde o começo do ano e tem sido uma 

luta levantar todo o maquinário, e deram prioridade as estradas rurais 

considerando os trechos onde os ônibus escolares trafegam, no segundo 

momento nas áreas de atoleiro onde o escoamento da produção não 

conseguia passar, têm questões de pontes que caíram e não foram 

reerguidas ou não sofreram manutenção adequada e não há como fazê-
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lo sem parcerias e quando fala da questão da rampa do Rio Amambaí não 

consegue nem fazer a parceria porque não tem a disponibilidade no 

momento do maquinário funcionando, porque hoje com o cronograma de 

manutenção de estradas rurais e mesmo de áreas urbanas com 

drenagens a ser corrigidas, em torno de sessenta dias de atraso no 

cronograma e isso é muito ruim, porque assim que começarem as chuvas 

as coisas vão ficar um pouco mais devagar e no orçamento não tem uma 

verba específica para a rampa do Amambaí, teria que levantar tudo isso 

e como a arrecadação do município caiu bastante não tem meios 

imediato de fazê-lo, mas está na listagem de obras a ser executada. 

Júnior: quer saber se nesta listagem de obras a serem executadas que 

foi citada, se está na programação faixas elevadas em frente às escolas 

e creches do município?  

Gerente: disse que no planejamento que foi feito no ano passado para 

esse ano, no planejamento orçamentário não tem nenhuma verba 

específica para isso, hoje tem a obrigatoriedade de ter verbas para 

aqueles contratos que foram firmados e que tem a contrapartida do 

município, com relação a esses, não pode atrasar o pagamento podendo 

sofrer o cancelamento de alguns contratos e o município ter que 

devolver todo o valor empenhado nesses contratos, então tem 

trabalhado em cima de prioridades e como mãe também gostaria de ter 

essas faixas elevadas em frente das escolas, é uma necessidade do 

município sim, mas verdadeiramente não tem essa verba nem no 

orçamento desse ano e nem o valor disponível hoje dentro da 

prefeitura, mas no plano para o ano que vem já está delineando esse 

orçamento e vai pedir verba específica para isso. 

Júnior: falou que já ouviu uma explicação na semana passada dentro da 

secretaria de saúde do estado e gostaria que a gerente externasse o 

ponto de vista técnico da gerência de obras, a situação da implantação 

da hemodiálise de Naviraí, porque já se passaram muitos anos, essa 
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discussão tem se delongado e muito do que tem visto, é técnico, então 

se puder explicar para que as pessoas que estão ouvindo saber a 

respeito dessa implantação, porque é uma das cobranças mais pesadas 

que recebe dia a dia. 

Gerente: disse que quando recebeu a pasta de obras no inicio do ano, o 

projeto arquitetônico da hemodiálise o projeto já estava praticamente 

aprovado em todas as instâncias, isso quer dizer Ministério da Saúde, 

Secretária da Saúde, município, ele já havia passado por todas essas 

fases e já estavam encerrando a parte de projetos complementares, 

hidráulicos, elétricos, estrutural e todos os outros que estão 

englobados dentro da hemodiálise e a sua planilha executiva, e em uma 

reunião no começo do ano junto ao secretário de estado, Dr. Nelson, da 

área de saúde ele requisitou duas coisas se o município poderia atender, 

já que é uma parceria do estado com o município, a questão da 

aprovação do projeto junto ao corpo de bombeiros e a licença 

ambiental, e com relação a isso esses projetos ainda deveriam ser 

gerados, a questão do projeto do corpo de bombeiros já deram duas 

entradas, já foi analisado, foram feitas as correções e acredita que nos 

próximos quinze dias já estará com esse projeto do corpo de bombeiros 

aprovado, além disso tem três planos ambientais que devem ser 

entregues para o licenciamento ambiental e tem dentro do estado esses 

projetos sendo executados e imagina que até o dia vinte de setembro 

estará com o projeto em mãos e daí o licenciamento ambiental feito 

pelo município será dado, então com tudo isso colocado, irá passar para 

a etapa de orçamento para a contratação da obras, até a questão da 

cedência do imóvel feita pelo estado ao município, esse documento já 

andou e foi encaminhado também então está nos finalmente. 

Júnior: disse que é importante falar também quem vai pagar essa obra 

depois de finalizados esses projetos. 
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Gerente: a execução da obra a verba vem do estado, quem vai executar 

a obra, monitorar, fazer as medições, aliciação tudo é o município, o 

município vai encabeçar essa construção, mas a verba é do estado. 

O Senhor Presidente convidou o vereador Claudio Cezar Paulino da 

Silva que cumprimentou desejando bom dia ao senhor Presidente, aos 

vereadores, vereadoras, aos presentes, a Ana Paula e disse que em 

Naviraí hoje tem a pista de skate, a praça do BNH velho e essas obras 

já fazem tempo que era para se inaugurada porque estão bem 

avançadas, com mais de oitenta por cento das obras concluídas e 

gostaria de saber se tem previsão para a inauguração? 

Gerente: Na praça de skate tinha um atraso de depósito do ministério, 

então ficou até julho sem poder pagar a construtora no que havia sido 

medido, assim que o ministério fez o depósito pagou a construtora, mas 

teve alguns problemas com relação as negativas, mas tudo foi sanado e 

a construtora retomou a obra, e se passarem ali vão verificar que o 

sistema de iluminação está sendo feito, após essa instalação ainda tem 

alguns detalhes que fazem parte do contrato e que vão ser medidos e 

analisados pelo técnicos tanto da prefeitura quanto da Caixa Econômica, 

então não gostaria de dar prazo, mas tem esperança de que em 

setembro possam entregar ou inaugurar essa praça; com relação a praça 

do BNH estiveram lá na semana passada conversando com os moradores 

explicando a situação, ela também tinha pendência de pagamento e 

nesse caso do município que já foi recebido, e esta obra está no estágio 

final, provavelmente já vai entrar na medição final no próximo mês, e 

crê que poderá fazer a entrega da praça no mês de setembro, mas toda 

vez que coloca data fica temerosa com relação a tudo isso, porque a 

documentação e o cuidado que tudo isso é feito às vezes gera 

correções, e essas correções demandam tempo. 
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Claudio: quer saber por que a pavimentação do Residencial Ipê ainda não 

foi finalizada se já venceu o prazo e qual a fiscalização que está sendo 

feita? 

Gerente: falou que a questão do Ipê é um financiamento que o município 

fez junto a Caixa Econômica, esse financiamento já iniciou os 

pagamentos das parcelas ao longo desse prazo, tem sido feito medições 

constantes, mas na questão com relação o que é a parte do município, 

era entregar a base do asfalto pronto, porque tinham material para 

isso; no inicio do ano tiveram a informação de que onde era tirada a 

terra não poderia ser tirado, então estão embargados, mas estão 

resolvendo isso junto ao Imasul e ao DNPM (Departamento Nacional de 

Produção Mineral) só que enquanto isso está em andamento, não tem a 

base de terra, o cascalho só foi adquirido porque fizeram uma ata e 

comprou, porque nem isso tinha, então realmente tem um atraso e 

espera que até o fim do ano tenha sido resolvido tudo isso e retomado 

as obras. E esse débito é muito mais da prefeitura do que da empresa 

contratada para a pavimentação asfáltica e para dar andamento nisso 

além da questão da base, tinha o problema do maquinário que também 

não está funcionando adequadamente, então se tudo correr conforme o 

planejado até o final do ano vai ser retomado essa obra e finalizada.  

Claudio: Quer saber como está o andamento da obra das trezentas e 

treze casas do bairro Belo Horizonte. 

Gerente: Falou que teve algumas reuniões junto a Caixa Econômica 

Federal em Campo Grande a respeito dessas casas, a construtora que 

ganhou a licitação já veio, deixou o equipamento todo instalado, houve 

atrasos na Caixa Econômica com relação à assinatura do contrato e a 

empresa está esperando o aval para o início das obras, mas está 

dependendo da Caixa Econômica Federal. 

O Senhor Presidente convidou o vereador Antonio Carlos Klein que 

cumprimentou ao senhor Presidente, senhores Vereadores, população 
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presente, aos ouvintes e a Ana Paula e disse que quer aproveitar o 

momento para tirar algumas dúvidas e voltando atrás no recebimento da 

gerência de obras já foi questionado quanto às dívidas que existiam de 

uma administração para essa e como as coisas estão andando e quer 

saber em relação aos maquinários e equipamentos que essa 

administração recebeu da anterior, qual a situação atual do parque 

rodoviário para trabalhar na cidade? 

Gerente: Disse que logo no início do ano fizeram algumas parcerias com 

empresas, a Copasul foi uma das que socorreu comprando peças até que 

pudessem fazer as atas e a compra no sistema público necessário, 

levantaram duas máquinas no caso, alguns contratos de locação foram 

acionados, com relação às máquinas no contrato de locação elas não 

foram entregues, só os caminhões que estavam locados que foram 

entregues, então inda rodaram com algumas máquinas durante algum 

tempo até que os pneus se foram depois de muitos remendos e 

socorridos na maioria das vezes pelos proprietários rurais que viam a 

situação, e tem três dias que chegaram os pneus para as máquinas e 

estava com um trator e um caminhão rodando na gerência de obras até 

sexta-feira, agora retomou a questão das estradas rurais, que é aquele 

atraso que já falou de sessenta dias, mas ainda não tem tudo corrigido, 

porque tem que parar as máquinas para a instalação dessas peças, essa 

ata de peças foi feita, mas quando chega essa compra nem sempre vem 

o que é pedido, tem que ser devolvido e recolocado, então tem sido um 

trabalho árduo do pessoal da gerência de serviços públicos. 

Klein: Já estamos com oito meses da administração e quer dizer que o 

que recebeu da outra administração estava sucateado? Foi necessário 

adquirir, fazer, consertar e a situação é praticamente a mesma ainda? 

Gerente: Nenhuma máquina foi entregue com a menor condição de uso, 

então nos dois primeiros meses só conseguiu colocar alguma máquina 

para trabalhar dentro da infraestrutura emergencialmente, o que 
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conseguiu resolver em algumas foi feito, só que pela falta de 

manutenção do ano passado e pelo uso excessivo no começo desse ano, 

essas máquinas realmente não aguentaram, agora que está retomando 

todas elas para a gerência de obras, e deu prioridade para o serviço 

público no atendimento a área urbana porque eram máquinas menores e 

usam as máquinas maiores na área rural.  

Klein: Quais as obras que a gerência recebeu da administração 

anterior, iniciadas e inacabadas e qual a situação atual dessas obras? 

Gerente: A primeira na listagem é a creche do Ipê que está em 

andamento numa negociação junto ao FNDE (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação) porque a implantação da creche do Ipê 

foi considerada no projeto executivo como um terreno plano e na 

verdade tem um desnível que chega quase a dois metros de altura na 

sua parte maior, o ministério fez um acordo com o município, que o 

município deveria construir um muro de arrimo para resolver a questão 

e isso não estava contemplado no orçamento, então no início desse ano 

foi desenvolvido o projeto executivo do muro e planilhas orçamentárias 

e até é esse muro que os vereadores se comprometeram a socorrer nos 

trezentos e doze mil reais que custaria, porque além do muro, tem a 

rampa e adequações que foram exigidas pelo ministério de educação, 

então a licitação desse muro já está em andamento e assim que for 

aprovada já precisariam iniciar a obra, porque é uma das urgências que 

tem. Com relação à drenagem de águas pluviais e pavimentação do Sol 

Nascente, está praticamente concluída com recurso do ministério da 

integração e faltava a visita do técnico do ministério para que pudesse 

entregar a obra e por acaso essa visita acontece hoje e nesse momento 

o engenheiro Flávio está acompanhando os técnicos do ministério na 

medição das obras que eram referências ao ministério da integração e 

sem essa visita e essa medição do ministério não havia possibilidade de 

pagamento e entrega final dessa obra. As oitenta e duas unidades 
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habitacionais estavam na conta, já havia sido entregues ao município, 

mas ainda havia um débito de recursos próprios na ordem de cento e 

três mil reais, esse valor já foi pago. O CREAS está sendo encerrado e 

será entregue essa semana, a medição final do CREAS da Avenida Ponta 

Porã já foi feita, toda documentação foi encaminhada junto a Caixa e há 

uma finalização da documentação com relação a ela. O Complexo 

Esportivo atrás do Corpo de Bombeiros tem três etapas, é uma obra que 

teve início em 2008, vem se estendendo ao longo do tempo, mas está em 

sua finalização0; a etapa um já foi entregue, a etapa três só falta 

aprovação do projeto pelo corpo de bombeiros e a segunda etapa é que 

ainda tem que defender um projeto junto ao corpo de bombeiros 

considerando que o projeto é tão antigo que já não se adequa as novas 

normas de segurança. O CCI (Centro de Convivência do Idoso) recebeu 

ainda em finalização, ainda com valores a pagar e nesse mês está 

pagando a última parte do CCI à construtora. A pavimentação asfáltica 

do Jardim Tarumã tem também a questão do ministério da integração, 

então agora será possível encerrá-la no seu todo. A academia de saúde 

da Avenida Iguatemi que também já foi encerrada. A pavimentação e 

drenagem do Ipê que já falou a respeito. A ciclovia que é da Avenida 

Caarapó que já foi concluída a execução e estão nas medições finais e 

nas adequações finais. A pavimentação da Tom Jobim no Jardim 

Paraíso, que também é do ministério da integração e hoje os fiscais 

estão lá. A praça do bairro do BNH que já falou. O CRAS que também 

foi entregue no início do ano com tudo pago também e o último 

pagamento foi feito em junho. A pavimentação da André Rodrigues no 

BNH já foi entregue. A pavimentação do Jardim Oásis. A pavimentação 

da Avenida Ponta Porã também está na sua finalização. A pista de skate 

que também já falou. A pavimentação asfáltica do Odércio Nunes de 

Matos que ainda está andando, embora os abrigos estivessem entregues 
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a prefeitura, tinha o pagamento a ser feito e ainda não foram todos 

realizados. 

Klein: Essas são obras iniciadas no ano passado e estão sendo concluídas 

agora? 

Gerente: Essas obras foram iniciadas ao longo dos anos, fora as 

manutenções de escolas, postos de saúde, prédios públicos que também 

estão sendo coordenados pela obra. 

Klein: Sobre a questão da ponte do Córrego Cumandaí, não vai ser 

realizada pelo município e sim pelo governo do Estado, porque é uma 

questão muito séria, inclusive ambiental, porque tem um córrego com 

uma nascente e se der muita chuva existe o risco da galeria se 

desmoronar, e quer saber se tem alguma previsão para o início de obras 

ali? 

Gerente: O projeto da ponte já foi licitado pelo estado e está na 

finalização do projeto, então em breve teremos a licitação para a 

execução; na verdade no Cumandaí tem a questão da implantação do 

projeto Parque Cumandaí, então são várias demandas do conselho do 

parque e que devem ser implantadas, inclusive solucionando a questão da 

drenagem e da área de esgoto daquelas vilas que morrem junto à divisa 

do parque.  

Klein: Em relação aos loteamentos particulares, inclusive na câmara já 

teve até abertura de CEI porque alguns loteamentos estavam 

permitindo a construção de casas sem ter a infraestrutura feita, 

principalmente asfalto e galerias de águas pluviais, quer saber se foi 

resolvido a situação e como os loteamentos estão se desenvolvendo e se 

a gerência de obras tem fiscalizado, está recebendo loteamento com a 

infraestrutura feita ou ainda tem algum problema nesse sentido? 

Gerente: Disse que teve um caso bem específico com relação ao 

loteamento do Monte Fuji, e tiveram uma reunião com os proprietários 

e conseguiram organizar a situação com relação à prefeitura num 
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acordo que até o final do ano, a drenagem e o asfalto estaria 

executado, e na verdade estão finalizando até antes do prazo que foi 

determinado em acordo. Então era o único caso que gerou uma situação 

mais delicada e foi resolvido. 

Klein: Perguntou da praça central, porque tem um espaço muito grande 

para a travessia de pedestres com risco para a vida das pessoas devido 

o tumulto de carros na praça central, quer saber se já existe um 

projeto de faixas elevadas ou alguma forma de controlar o fluxo de 

veículos e de pessoas e a colocação das pessoas que vendem lanches em 

outro espaço, tem algum projeto nesse sentido e a previsão de resolver 

a questão da praça? 

Gerente: Disse que sim porque a praça está contemplada no plano de 

mobilidade urbana, existe toda uma demanda de fluxo, de tráfego ao 

redor da praça, tanto de pedestres, ciclistas e até veículos de porte 

médio; com relação à questão dos food trucks, que seria o trailer de 

alimentação, também foi colocado e desenvolveu um projeto a ser 

implantado brevemente, mas como ainda não teve o tempo hábil de 

apresentação desse projeto ao prefeito e nem aos vereadores, ainda 

será agendado e espera que seja agora para setembro para que possa 

fazer a sinalização para esse teste de funcionamento daquela área 

central para resolver a situação. 

Klein: Em relação a uma indicação sua sobre o campo de futebol no 

Jardim Paraíso, que existe uma quadra destinada a atividades 

esportivas à associação dos moradores do Jardim Paraíso e continua até 

hoje sem nada, quer saber se existe algum projeto para adequação 

daquele espaço para o uso dos moradores do Jardim Paraíso, Vila Nova, 

porque, até umas colocações feita pelo prefeito, de que os projetos 

sociais da prefeitura vão resolver o problema da criminalidade da nossa 

cidade, porque sabemos que é crescente a qualquer momento, então 

quer saber se tem uma previsão? 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 23 de 50 

 

 

SECRETARIA 

 

Gerente: Disse que tem os projetos já desenvolvidos, mas não tem a 

verba para implantá-los ainda e também não houve a licitação dessa 

execução, o que tem é que alguns dos vereadores foram procura-la para 

tentar fazer uma parceria junto aos bairros, então alguns 

representantes de bairros já entraram em contato, como é o caso do 

vereador Bugão que foi junto com os desbravadores da Igreja 

Adventista e estão levantando o apadrinhamento de algumas praças, a 

Joaninha também está em busca de padrinhos para que possam começar 

a execução, porque hoje tem disponíveis as máquinas que estão rodando 

para que possa fazer o trabalho de correção dos níveis das praças e a 

parte da iluminação que tem como conseguir a verba para a instalação 

da iluminação o que não tem é a possibilidade de compra de material 

para a instalação dessas praças, que é o caso da praça do Paraíso, já 

está colocada e o que tem que ser adquirido não tem verba para isso. 

Klein: Falou que esteve em uma reunião no ano passado em Campo 

Grande com mais vereadores e o antigo prefeito na Sanesul, quando se 

falava da pactuação com a Sanesul em relação às águas de Naviraí, 

lembra-se que a engenheira da Sanesul sugeriu ao prefeito na época que 

retardasse um pouco a execução do asfalto e fizesse a rede de esgoto 

primeiro, mas o asfalto foi executado e não tem rede de esgoto ainda, 

então quer saber se tem previsão para a rede de esgota naquela região. 

Gerente: Disse que na verdade tem um acordo com a Sanesul de 

atender prioritariamente nos postos de saúde, hospitais, escolas e 

creches, já tem listado junto a Sanesul esse atendimento, mas tem os 

problemas das fossas no município, é um tipo de solo que faz com que a 

manutenção dessas fossas seja constante, então houve esse pedido com 

relação às creches, postos, escolas e as novas áreas que estão sendo 

pavimentadas, antes que o pavimento chegue está pedindo não só a 

instalação da tubulação de água potável, mas também a possibilidade 

dentro da capacidade da Sanesul de instalar o sistema de esgoto, é o 
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caso do Paraíso, e a prioridade é fazer aquilo que está sendo instalado 

no momento, mas teria que ver com a Sanesul essa programação dela de 

outros bairros que já existia antes mesmo da demanda dessa gerência. 

Klein: Na administração anterior foram solicitados vários 

rebaixamentos de canteiros na cidade, um deles é em frente ao 

Supermercado Cro Cra no Jardim Progresso, inclusive foi tirado a guia, 

foi iniciado mas não foi terminado, tem alguma previsão? 

Gerente: Disse que tem inúmeros pedidos de rebaixamento de guias, na 

verdade se fossem executar todos eles, não teriam mais área verde nas 

avenidas, e no plano de mobilidade urbana com relação à aprovação 

desses rebaixamentos, discutiram junto ao núcleo de trânsito, as áreas 

que se fazem necessárias, não só o rebaixamento, mas também a 

questão das áreas de abertura dessas vias pra manobra de carretas e 

caminhões, então em alguns momentos conseguiram conversar com os 

proprietários e mostrar com relação a lei e a norma vigente que em 

muitos casos não é possível. O rebaixamento das guias junto aos 

canteiros centrais referidos a imóveis específicos está levantando 

junto ao pessoal do habite-se a questão de se esses imóveis cumpriram 

a norma vigente de vagas de estacionamentos dentro do próprio lote, se 

há esse cumprimento então há uma prioridade no rebaixamento dessas 

guias, mas não tinha até o momento placas para sinalizar e também não 

é só o corte do meio fio que tem que ser feito, tem que fazer um 

reforço junto ao asfalto para que a água não infiltre por baixo e venha 

causar buracos. Então não há material para todos os pedidos que foram 

feitos. 

Klein: O centro odontológico de Naviraí há vários anos pleiteiam uma 

ampliação no atendimento, quer saber se tem algum projeto da 

ampliação para resolver a questão do centro odontológico? 

Gerente: O projeto executivo do centro odontológico já está feito, as 

planilhas foram montadas, mas não tem a emenda, em alguns momentos 
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tentou junto ao SICONV (Sistema de Convênios) de cadastrá-lo, tinha 

essa expectativa, mas foi rejeitado porque não era pra centro 

odontológico, não se encaixava, contemplava outras situações da área 

médica, então a verba ou emenda não tem ainda, mas assim que 

acontecer o projeto está pronto. 

Klein: Sinalização vertical e horizontal com faixas elevadas na Avenida 

Amambaí, tem projeto de restauração da sinalização, por que ali está 

um caos, não existe sinalização nenhuma. 

Gerente: Disse que já tem combinado com o governo do estado o 

recapeamento da Avenida Amambaí junto ao parque industrial, agora a 

ciclovia que estava na MS 141 que o município havia contratado que liga 

a rotatória até a universidade federal, esta o governo do estado está 

realizando. O contrato que tinha com a Caixa, foi trazido para a 

Avenida Amambaí, então a soma da área do parque industrial mais a 

recolocação da ciclovia que estava na MS 141 vai conseguir trabalhar em 

torno de dois quilômetros e meio a três quilômetros de ciclovia com 

esses recursos, já está programado e provavelmente a ciclovia em torno 

de quarenta e cinco dias estará sendo iniciada essa obra, a parte que 

compete ao município. O Estado depende de licitação e parece que a 

licitação desse recapeamento ainda não foi feito.  

Klein: Comentou que em Maringá estão colocando muitas ciclovias nos 

canteiros centrais que são bastante largos e deixa a pista de rolamento 

para veículos, quer saber se existe previsão de Naviraí usar o mesmo 

sistema por termos avenidas bastante largas nos canteiros? 

Gerente: Disse que sim, porque se olharem o plano de mobilidade urbana 

que foi apresentado na última audiência, ele mostra toda essa 

implantação de ciclovia ao longo das principais avenidas, então hoje tem 

a Caarapó colocada e a intenção é que a Avenida Amambaí seja inteira 

até o final do ano que vem. 
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Klein: Falou que na antiga feira do produtor tem um depósito de 

pedrisco e quer saber qual a finalidade e para o que vai ser utilizado 

aquele espaço? 

Gerente: Aquele espaço foi reservado para uma área de 

estacionamento. Na discussão com relação aos estacionamentos no 

centro da cidade um dos pontos levantados foi que os próprios 

funcionários e a demanda da prefeitura e da gerência de obras ocupava 

todo o espaço do estacionamento, e o que vão fazer é montar ali uma 

área de estacionamento dentro das possibilidades da prefeitura hoje, 

para que haja mais vagas no centro da cidade para o comércio. 

Klein: Disse que o prédio da prefeitura é muito antigo, na época do 

inverno tem muito mofo devido à umidade, totalmente inadequado 

funcionar ali para uma população de quase sessenta mil habitantes, e 

quer saber se existe algum projeto ou algum pensamento da gerência de 

obras com o prefeito no sentido de construir uma nova prefeitura em 

outro espaço onde tenha estacionamento junto ao próprio prédio para 

que tenha uma apresentação melhor no paço municipal, pra nossa cidade, 

pra quem vem de fora também? 

Gerente: Na verdade os prédios ali são uma soma de puxadinhos 

literalmente, as emendas, os problemas com a cobertura, a questão do 

atendimento às calhas tem gerado situações bastante difícil para os 

servidores, e a discussão sim dentro da gerência de obras 

principalmente junto ao prefeito da construção de uma prefeitura, só 

que hoje não se põe como prioridade, as prioridades que tem que 

atender no município é outra, e já foram listadas aqui. Ela está no 

cronograma de projeto, mas vai ter que haver uma discussão com 

relação a tudo isso com a sociedade e não há nenhum projeto 

desenhado, só há a discussão a respeito do assunto, as possibilidades.  

Klein: Quais as obras que estão sendo realizadas neste momento na 

cidade com recurso próprio do município ou se tem previsão? 
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Gerente: Todas as obras que foram entregues no início do ano tem a 

contrapartida da prefeitura, todas elas vinculadas a ministérios do 

governo federal, agora o que tem dado prioridade é a manutenção dos 

prédios públicos e a questão das escolas e postos de saúde, além do 

hospital e agora também tem a questão do parque de exposição para 

que eles possam ser utilizados, não está se ampliando e nem construindo 

nada, só está corrigindo situações precárias que tem ali e manutenção 

necessária. Não há recursos para projeções de novas obras neste ano. 

O Senhor Presidente convidou a vereadora Rosangela Farias Sofa que 

cumprimentou ao Senhor Presidente, aos nobres vereadores, as pessoas 

presentes, aos ouvintes das rádios Cultura e Karandá e disse a Ana 

Paula que havia pontuado vários assuntos, e ao longo das explicações já 

foi respondido, mas quando o vereador Júnior colocou a importância da 

rampa do Rio Amambaí, disse que também é muito importante a rampa 

do Porto Caiuá por ser a entrada do nosso município, recebe muitas 

pessoas do Paraná pra cá e também está em péssimas condições, e como 

não há recursos gostaria que colocasse nas prioridades para quando 

houver recurso atender. Quando o Dr. Klein perguntou de rebaixamento 

de canteiros você disse que vai selecionar as prioridades, que não será 

aleatoriamente onde deseja que seja rebaixado o canteiro, então deixa 

registrado a necessidade em frente às capelas mortuárias. Quanto aos 

quebra-molas solicita estudos no Monte Fuji, no Jardim Progresso e 

Cidade Jardim pela velocidade estar acima do devido. Nas proximidades 

da Escola Odércio de Matos, é necessário que se faça calçadas 

urgentemente e se não puder, que faça a limpeza do mato para que as 

crianças não andem no meio da rua. O mesmo acontece na quadra em 

frente à antiga Copasul, que já foi pedido pelo vereador Fi da Paiol, 

porque os caminhões estacionam na pista e o povo não tem onde passar 

porque não tem calçada. Falou que pediu pelo Parque Sucupira que é um 

dos cartões postais da nossa cidade, e que dentro da possibilidade do 
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município fizesse a manutenção da pista e que o banheiro tenha 

acessibilidade. 

Gerente: Falou que quando só é feita a manutenção desses parques, é 

feito pelo serviço público, quando não há construção e que designe 

pessoal da engenharia, mas a questão do início do Sucupira tem uns 

problemas maiores que é ao longo do córrego até o final, e na prefeitura 

tem muitas demandas da população com relação a áreas alagáveis que 

tem mais pra baixo, no planejamento urbano do município estão 

estudando soluções técnicas para essas áreas e de baixo impacto 

financeiro, mas de alto impacto na solução, inclusive os planos de 

recuperação do córrego Cumandaí, do Touro e que sai do parque 

Sucupira, já estão na pauta de projetos, mas pela falta de recursos, a 

questão do encaminhamento, talvez não consiga fazer ainda esse ano, 

mas está no planejamento do próximo ano. 

Rosangela: Falou que quando o Dr. Klein colocou sobre o bairro Tarumã, 

foi um pedido dela sobre o término daquela avenida, porque sempre que 

chove abre uma valeta e a terra é levada para dentro do córrego, e isso 

é um crime ambiental, quer saber se está na pauta de realização o 

término dessa avenida. 

Gerente: Disse que ali especificamente já fizeram uma rede de 

drenagem paralela à antiga para resolver e nesse ponto específico que 

citou que não tem o asfalto, nos projetos é uma área de ninguém, porque 

um loteamento veio e fez até um pedaço, o outro veio e fez até o outro 

pedaço, então aquele entroncamento não foi contemplado em nenhum 

momento, mas está para ser executado e deverá ser feito ainda esse 

ano. 

Rosangela: Quando se refere ao trânsito ela pediu muito a 

identificação das ruas dos bairros e já vai atender? 

Gerente: Disse que a demanda por placas era tão grande que não 

conseguiu encaixar dentro do orçamento, então diminuíram a licitação 
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dessas placas inicialmente para poder atender emergencialmente as 

questões de quebra-molas, áreas onde tem maior incidência de 

acidentes, houve essa especificação de áreas prioritárias que vão ser 

feitas ao longo deste ano, mas para o planejamento do ano que vem 

pretende regularizar toda essa situação. 

Rosangela: Sobre o poliesportivo quer saber se ele está dentro dessa 

programação de reforma ou pelo menos de adequação de 

estacionamento? 

Gerente: Já teve uma reunião com o gerente Ézio, colocando várias 

questões não só do estacionamento, e está na programação de projetos, 

mas provavelmente não conseguirá atender esse ano ainda, mas houve a 

liberação de contratação de novos arquitetos para a prefeitura, 

considerando que no passado para conseguir a verba não era preciso ter 

o projeto totalmente pronto com a planilha orçamentária, hoje sem eles 

não consegue acessar nenhuma verba, então sem os projetos todos 

detalhados corre o risco de perder as emendas ou as verbas relativas a 

eles; o poliesportivo além do entorno tem a adequação com relação ao 

corpo de bombeiros e também uma manutenção que está prevista para 

ser feita ali. 

Rosangela: Sobre as vias de mão única, solicita que seja feito pelo 

menos em frente às escolas. 

Gerente: disse que já está liberado para ser executado, mas tem a 

questão da sinalização, o que impede de iniciar imediatamente é a 

questão da execução dessas placas e sinalização que tem que ser feito 

dentro delas, então já está na programação, só não tem uma data 

específica para dar início a essa sinalização. 

Rosangela: Disse que em frente às escolas o trânsito teria que ser 

interditado, comentando que em frente à escola Sol Nascente, 

presenciou um pai batendo na criança que saiu correndo e um carro que 

estava passando bateu nele e a criança levantou e saiu correndo de novo 
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com o pai atrás, então em frente às escolas o problema é grave. 

Perguntou também que é o responsável pelo erro do projeto da creche 

do Ipê, que não tem o muro? Porque o prefeito fez um pedido para que 

a câmara doasse recursos das economias para fazer o muro e todos 

concordaram porque sabe que é de suma importância o muro em uma 

creche. 

Gerente: Para entender tudo isso tem que saber como funcionava nos 

anos passados a captação de recursos, porque não precisava do projeto 

executivo completo, lançava junto ao sistema que tinha interesse numa 

creche, os municípios abaixo de sessenta mil habitantes tem que usar o 

modelo de creche fornecido pela União, esse modelo que temos hoje 

implantado em muitos detalhes está totalmente ultrapassado, 

principalmente com relação à manutenção, um exemplo, são as portas 

externas de madeira, as que foram instaladas nas creches estão 

totalmente detonadas e terão que ser todas trocadas, e o ideal é que 

sejam portas de alumínio, esquadrias de ferro com vidro de três 

milímetros, isso é uma especificação do caderno que vem do projeto da 

União, esse projeto é um modelo que é obrigado a seguir, então 

basicamente implanta dentro de um lote, e se quiser receber a verba e 

precisar fazer um levantamento topográfico, sondagem e várias coisas, 

vai perder a verba, então na ânsia de não perder a verba da creche foi 

apresentado só o lote com a creche implantada, o que não estava 

contemplado nesse projeto era o muro de arrimo, que tem que 

sustentar a pressão do terreno que está em desnível com relação à 

calçada. E nesse caso a equipe da obra em conseguir esse projeto, fez o 

que foi possível na época, e trezentos mil pra se ter uma creche, na 

verdade seria uma contrapartida da prefeitura que se faz necessário; 

essa questão de montar uma equipe dentro da obra para 

desenvolvimento específico de projeto vem dessa demanda para evitar 

que situações assim, se repita, e pra não perder uma verba você aplica 
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um projeto sem a correção nele. Então nos próximos será evitado esse 

tipo de situação. Explicou que a construção do muro de arrimo é 

bastante extenso, porque faz o contorno dos três lados da creche, que 

ocupa basicamente meia quadra e a parte mais cara desse muro é a 

parte estrutural, porque a estrutura que existe nele não é só para 

suportar o próprio peso do muro, mas sim para suportar a carga da 

diferença de altura, entre a calçada e a implantação da obra pressiona 

contra o muro, ele vai sendo pressionado para fora, além disso tem a 

impermeabilização que tem que ser feita nele para que a água não fique 

infiltrando nessa diferença de nível, por isso que fala muro de arrimo 

que é a parte mais cara dessa construção, além do seu tamanho porque 

tem uma área considerável. 

O Senhor Presidente convidou a vereadora Maria C. Tezolini Gradella, 

que cumprimentou desejando bom dia a todos, ao Senhor Presidente, 

Ana Paula e disse que na verdade suas perguntas já foram respondidas 

ao longo das perguntas dos outros vereadores, então já está satisfeita. 

O Senhor Presidente Jaimir José da Silva falou a Ana Paula que dias 

atrás mandou um ofício solicitando um estudo para a diminuição das 

calçadas no município no entorno da área central, em especial na Rua 

Alagoas em toda sua extensão para que dentro das possibilidades, 

sejam adequados estacionamentos transversais e horizontais para o 

melhor aproveitamento dessas ruas, sendo que na área central 

comercial do município não há espaço suficiente para que os veículos 

estacionem, causando transtorno a toda população. Disse que gostaria 

de saber se tem algum plano emergencial para essa falta 

estacionamento na área central? 

Gerente: Disse que o dia que falou com ele por telefone a respeito 

desse assunto, foi discutido essa questão com os técnicos da prefeitura 

e já começaram a fazer croquis do que seria a solução ideal, só não 

conseguiram efetivar o desenho desse projeto porque outras demandas 
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emergenciais surgiram e a equipe teve que dar prioridade, incluindo aí a 

questão da cozinha do hospital e as demandas referentes ao hospital 

naquele momento, a hemodiálise no outro momento e a questão da 

documentação do posto do Juncal, então por acaso várias coisas 

demandaram da equipe da obra de projetos, questões emergenciais, mas 

está na pauta de projetos uma solução para a Rua Alagoas e assim que 

tiver pronto será encaminhado. 

O Senhor Presidente agradeceu a todos os vereadores pelas perguntas 

elaboradas, porque foram muito sugestivas e acredita que atendeu as 

expectativas, agradeceu a gerente de obras do município, Ana Paula 

pelas informações e explicações. 

Gerente: Agradeceu a câmara e a todos os presentes, a oportunidade 

de poder falar um pouco do que a gerência de obras tem feito, 

realmente tem inúmeras demandas, tem hoje listado cinquenta e seis 

projetos todos emergenciais e com a estrutura enxuta que tem hoje, a 

obras tem o privilégio de ter uma equipe bastante empenhada com 

técnicos de alta qualidade e espera entrar nos eixos do projeto chegar 

antes da demanda emergencial já para o próximo ano. 

 

Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao primeiro secretário para 

fazer a leitura do expediente – foi informado que a ata da 25ª Sessão 

Ordinária do dia vinte e dois de agosto do ano de dois mil e dezessete, 

está à disposição dos nobres pares na secretaria da Casa. 

Foi lido Requerimento do dia 28 de agosto de 2017 do Senhor José 

Agnaldo Serafim, morador do Bairro Jardim Paraíso, Naviraí/MS, com 

fundamentos no Art. 90, inciso IX, do Regimento Interno da Câmara, e 

dos efeitos do Art. 5º do Decreto-Lei 201 de 1967, oferecendo 

denúncia em desfavor dos Vereadores Ederson Dutra, Eurides 

Rodrigues, Fabiano Domingos dos Santos, Josias de Carvalho e Marcio 

Andre Scarlassara, referente a gastos considerados desnecessário do 
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dinheiro público, especificamente sobre as despesas com passagens e 

diárias que totalizaram R$24.827,65 (vinte e quatro mil e oitocentos e 

vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos) ocorrida nos dias 

15/08/2017 à 18/08/2017 à Brasília-DF, conforme consta no Portal da 

Transparência da Câmara Municipal de Naviraí-MS. 

O denunciante aguarda o acolhimento integral da presente denúncia e 

comprovadas as irregularidades e/ou admitido que os gastos foram 

desnecessários e lesivos aos cofres públicos, requer que sejam tomadas 

as medidas administrativas e aplicada a penalidade cabível de cassação 

do mandato políticos dos denunciados, com a expedição do competente 

Decreto Legislativo. 

O Primeiro Secretário disse que o Senhor Presidente despachou e 

solicitou o parecer jurídico a respeito da denúncia, que considerou que o 

questionamento é em relação a legalidade no pagamento de diárias aos 

srs. Vereadores para participação do Congresso realizado na Capital 

Federal, não adentrando ao procedimento ou mérito da denúncia 

formulada pelo eleitor José Agnaldo Serafim, restringindo-se analisar 

teor da Lei Municipal 444/89, que regulamenta o pagamento de diárias 

no âmbito do Legislativo Municipal. Ressaltando parecer exarado pela 

Controladoria da Câmara, que foi concluído pela legalidade das diárias 

efetuadas no caso em apreço e informando não ter ocorrido repetição 

de cursos com o mesmo conteúdo programático, de maneira que a 

princípio não há ilegalidade no pagamento de diárias aos citados 

vereadores que participaram do evento em questão. E a conclusão face 

ao exposto, entende não ter ocorrido nenhuma ilegalidade quanto ao 

pagamento de diárias e despesas de viagens para participação dos 

vereadores Ederson Dutra, Eurides Rodrigues, Fabiano Domingos dos 

Santos, Josias de Carvalho e Marcio André Scarlassara no 869º 

Encontro Nacional de Vereadores e outros agentes públicos, realizado 

em Brasília-DF, entre os dias 15 à 18/08/2017, ressalvando, sempre, 
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dever de se levar em consideração os princípios que regem a 

administração pública, em especial o da legalidade, moralidade e 

razoabilidade. É o parecer do Senhor Elço Brasil Pavão de Arruda 

OAB/MS 7.450, Assessor Jurídico da Câmara, dia 29 de agosto de 

2017. 

O Senhor Presidente colocou em votação a aceitação da denúncia 

solicitando aos vereadores que manifestem seus votos declarando se 

são favoráveis ou contrários a aceitação da denúncia. 

Antonio Carlos Klein cumprimentou ao Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores e população de Naviraí dizendo por se chamar Antonio 

sempre é o primeiro a enfrentar essas questões difíceis, polêmicas que 

vem para esta Casa, e infelizmente nos últimos anos foram muito 

frequentes e é preciso ter atitudes diferentes na política que se exige 

hoje dos parlamentares, em especial do legislativo, porque é o que 

espera a sociedade, e já falou várias vezes nesse plenário que o poder 

legislativo é o poder mais importante que temos no sistema brasileiro 

em relação aos poderes executivo, judiciário e legislativo, nos Estados 

Unidos o poder legislativo é considerado o primeiro poder, o mais 

importante, porque é o que faz as leis, que fiscaliza o executivo e o 

próprio poder legislativo e que está em contato direto com a população, 

porque o vereador é o representante do povo, porque o prefeito é 

aquele que executa as leis que o legislativo faz, então quem verifica os 

anseios da população é o vereador no âmbito municipal, assim como os 

deputados estaduais no âmbito do Estado e os federais na União, nada 

acontece no País se não passar pelo poder legislativo, então essa é a 

importância do vereador em cada momento da vida da cidade, no 

sentido de estar sempre em sintonia com os anseios da população, por 

isso que quando analisa um projeto primeiro quer ouvir o povo que o 

colocou aqui, quer sintonizar com o pensamento da população para 

depois poder votar, porque não pode ter a intenção particular mas o que 
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a população da cidade quer e espera do seu representante, então é 

preciso tomar muito cuidado com o que fazem no decorrer do mandato 

eletivo, porque vereador tem que gostar do seu mandato e do povo e 

cada vereador é fiscal do que é gasto do dinheiro público tanto do 

âmbito do executivo, quanto do legislativo e tem que tomar medidas 

sempre sintonizadas com o que a sociedade proclama. Essa denúncia que 

veio para o Senhor Presidente formulada por um cidadão da nossa 

cidade, pelo momento em que vivemos não só em Naviraí, mas no Brasil é 

o de contenção de despesas, aplicando em prioridades que existe, então 

os gastos tem que ser medidos de acordo com as necessidades do 

município para que sejam feitas. Então a população vê que os vereadores 

gastam quinhentos mil reais por mês, enquanto na farmácia faltam 

remédios, falta cesta básica na assistência social, então acontecem 

essas coisas que é contra o pensamento da população. Disse ter feito 

um requerimento que até está assinado pelos vereadores Fi da Paiol, 

Cris Gradella, Lourdes Elerbrock e Rosangela pedindo para que a 

presidência dessa casa faça um plano de redução de despesas com 

adoção de medidas rigorosa e contenção de despesa, e é de interesse 

não só dos vereadores, mas da população de Naviraí. Quer a redução 

com o gasto das diárias, gratificações, com todos os gastos da câmara, 

e quem autoriza as viagens dos vereadores é sempre a mesa diretora, e 

essa colocação que quer fazer é no sentido de que todos os vereadores 

junto com a mesa diretora, fazer a contenção de gastos e só fazer as 

viagens no momento que realmente precisa. Falou da denúncia que foi 

formulada e como advogado disse que para que seja acatada uma 

denúncia tem que ter alguns requisitos formais, como por exemplo, o 

promotor de justiça não pode pegar alguém que cometeu uma infração 

na cidade que fere algum dispositivo do código penal e simplesmente 

falar que houve a infração e pedir a condenação da pessoa; o juiz 

quando recebe a denúncia é obrigado a dar o despacho do processo, mas 
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vai verificar se a denúncia foi formalizada de acordo com aquilo que 

existe, então são questões técnicas de uma denúncia que tem que ser 

observadas, se não tiver atendendo o juiz não vai receber a denúncia, 

considerando inepta e não prossegue e juridicamente não prospera.  

E a denúncia da forma como foi formulada não tem condições de acatá-

la neste momento em razão que na sequência vai acabar sendo rejeitada 

em razão de falta de formalidade do oferecimento da peça técnica e o 

seu parecer é que no sentido que tecnicamente não deve prosperar e 

pelo princípio da legalidade conforme acompanhando o parecer jurídico 

da casa, não tem na denúncia nada que indique que a diária foi ilegal, 

então nesse sentido pede aos colegas vereadores para que tenham mais 

cuidado com os gastos da câmara e que a mesa diretora saiba conter os 

gastos da câmara, mas nesse momento em razão da peça jurídica de 

denúncia, seu voto é pelo arquivamento da denúncia, é contrário. 

Vereador Claudio Cezar Paulino da Silva cumprimentou ao senhor 

Presidente, nobres colegas falou que assim como o Dr. Klein não 

concorda com despesas elevadas da casa, mas nesse caso é contrário ao 

prosseguimento. 

Vereadora Lourdes Elerbrock disse ser contrária a continuidade. 

Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior disse ao excelentíssimo 

senhor Presidente que primeiro precisa registrar a atitude do eleitor, 

porque quando ele ingressou na vida pública, entrou nessa casa de leis, 

entrou com a ânsia de fazer o melhor, de buscar soluções para os 

problemas e muitas vezes não consegue isso, como a secretária de 

obras colocou aqui, da ausência de recursos para caminhar até os 

projetos mais simples e isso frustra por vezes, assim como também 

entrou com uma grande ânsia de aprendizado, de conhecimento, porque 

entende que o trabalho exigido aqui é na qualificação plena, aqui todos 

são cobrados a saber de absolutamente tudo, de todos os assuntos e 

isso demanda tempo que a população não tem para esperar, isso 
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demanda a busca por conhecimento. E disse que o mérito das diárias que 

foram feitas do curso que foi realizado, tem legalidade, ocorre porém 

que deve servir para reflexão, para atentar e avaliar o que estão 

fazendo aqui enquanto representantes do povo, concorda com o parecer 

e a explanação que foi dada pelo vereador Klein e concorda que todos os 

critérios precisam ser respeitados e em relação a denúncia não vê 

condições técnicas para prosseguir e vota pela rejeição da denúncia. 

Vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella cumprimentou o Senhor 

Presidente, nobres edis, público presente e disse que acompanha o 

parecer jurídico e o parecer da controladoria contra a denúncia, porque 

teve legalidade, e disse que assina junto com o Dr. Klein um 

requerimento de pedido de contenção de despesa pela mesa diretora, 

mas neste momento, no caso especificamente desta denúncia é contra a 

continuidade porque foi legal. 

Vereadora Rosângela Farias Sofa disse ao Senhor Presidente que 

também acompanha as explicações do jurídico e da controladoria 

dizendo ser legal, mas pode ser imoral aos olhos da população, diante da 

crise financeira que estamos vivendo, porque sabe que Naviraí não 

espera um gasto desses, então cabe à mesa diretora vetar os excessos, 

por isso assina o requerimento do Dr. Klein, porque essa casa de leis 

precisa produzir elogios e não críticas, e disse estar triste em saber 

que já votou nesses oito meses assuntos de suma importância e a casa 

não esteve tão cheia quanto está hoje, só porque teria representação 

nessa câmara de uma cassação de cinco vereadores. Disse ter orgulho 

de representar sua cidade, mas teria mais orgulho de estar aqui 

votando mudanças, criando situações para o crescimento e 

desenvolvimento da cidade e que esta casa estivesse cheia, e no 

momento para cassar tem mais gente do que para ajudar, mas fica feliz 

que esses vereadores embora fazendo excesso, estão legal e seu voto é 

contra a representação da denúncia. 
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Vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva falou que como já foi 

bem explanado pelos colegas vereadores a denúncia não tem 

fundamentação com que faça votar a favor dela, e disse aos caros 

colegas e ao público que está ouvindo, que essa mesa diretora já tem 

tomado providências para diminuir os gastos, todos estão cientes disso, 

o presidente vem fazendo um trabalho de contenção de despesas há 

tempos. O requerimento do Dr. Klein é válido, respeita, mas não pode 

deixar de frisar que o presidente está tentando diminuir as despesas, e 

disse que seu voto é contrário a denúncia. 

O Senhor presidente comunicou que por sete votos a zero, que a 

secretaria desta casa faça o arquivamento da denúncia e dê ciência da 

decisão ao requerente.  

 

 

Apresentação dos Projetos 

 

 

Projeto de Lei nº 27/2017 de autoria do Poder Executivo; que em 

súmula: Dispõe sobre a Cessão de Uso de parte do Lote 01 da Quadra 

04, medindo 1.444,27m², localizada no Residencial Deputado Federal 

Nelson Trad IV, para a implantação de poço semi-artesiano e estação 

elevatória para abastecimento do mesmo residencial, e dá outras 

providências. O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria 

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

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

regimento interno. 

 

Projeto de Lei nº 30/2017 de autoria do Poder Executivo; que em 

súmula: Altera a redação do artigo 4º, § 3º, inciso I, da Lei nº 1.963 

de 09 de dezembro de 2015, alterada pela Lei nº 1.967 de 17 de 
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fevereiro de 2016, que “Institui o Programa de Recuperação de 

Créditos Morar Legal, no âmbito do Poder Executivo Municipal”, e dá 

outras providências. O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é 

matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões 

para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que 

confere o regimento interno. 

 

 Projeto de Lei nº 33/2017 de autoria do Poder Executivo; que em 

súmula: Altera a redação do Art. 3º da Lei nº 1.192/2005, que “Dispõe 

sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher” e dá 

outras providências. O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é 

matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões 

para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que 

confere o regimento interno. 

 
O Senhor Presidente colocou em votação a dispensa da leitura dos 

requerimentos e indicações do expediente em razão do adiantado da 

hora. O Senhor Presidente solicitou aos vereadores favoráveis que 

permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Foi 

aprovado. 

 

O Senhor Presidente determinou ao 1° Secretário que faça a leitura da 

Ordem do Dia. 

 

Em primeira e única discussão e votação  

 

Projeto de Lei nº 8/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; que em súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

cedência, em caráter não oneroso, das quadras poli esportivas das 
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unidades de ensino da rede municipal de educação e dá outras 

providências. Foi apresentado o parecer da Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação; e parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 

favoráveis à aprovação do referido projeto, que colocados em discussão 

usou a palavra o vereador falando que esse projeto vem de encontro ao 

anseio da população no sentido de amenizar impacto tanto da violência, 

quanto da marginalidade, consumo de entorpecentes, e por diversas 

vezes foi discutido aqui e foi tema da audiência pública que teve na 

sexta-feira tratando a respeito da guarda municipal e a questão da 

segurança, a questão das alternativas que enquanto poder público está 

proporcionando para que a população reaja também a esse problema que 

é tão presente na vida nos dias atuais. E com esse projeto está 

regulamentando a cedência das quadras de esporte, dos espaços das 

escolas da rede municipal para serem utilizados pela comunidade, é uma 

forma de proporcionar um espaço adequado para a comunidade tomar 

posse de uma instituição que lhe pertence, e está vislumbrando que 

aconteçam atividades culturais, assembleias de associação de 

moradores, atividades esportivas, religiosas, enfim quer que seja uma 

praxe e que cada escola do município receba a comunidade nos fins de 

semana nos horários que estão vagos para que usufruam e que ajude a 

cuidar, então entende que é positivo e espera contar com os votos dos 

nobres pares para aprovação do projeto. O Senhor Presidente colocou 

em votação os pareceres, foram aprovados em primeira e única votação; 

em seguida foi colocado em primeira e única votação o referido projeto, 

que foi aprovado por unanimidade. 

 

 

Nada havendo mais nada a tratar na ordem do dia, o Senhor Presidente 

passou para a tribuna. 
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TRIBUNA 

 

 

Usou a tribuna o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior que 

cumprimentou desejando bom dia ao Senhor Presidente, vereadores, 

vereadoras, público presente, ouvintes da rádio e disse que por conta 

da presença da gerente de obras do município, Ana Paula, que foi 

extremamente importante, que ajuda a ter maior conhecimento do 

andamento do trabalho dessa gerência, ainda tem muitas questões 

pendentes, mas o tempo da sessão não é suficiente para discuti-las 

obviamente porque estão tratando de uma cidade em relação a todas as 

obras que estão acontecendo e que precisam acontecer, e é muito 

positivo para informar a todos o que está em andamento e do que ainda 

precisa ser feito, e é uma oportunidade para os gerentes virem expor a 

realidade de cada pasta, e a sua função enquanto legislador é cobrar 

que as necessidades sejam atendidas, sejam supridas, que os 

investimentos sejam feitos e que o recurso seja utilizado para o bem da 

população. Falou que abriram mão do expediente pelo adiantado da hora, 

e agradeceu aos nobres pares pela aprovação do seu projeto e disse que 

entende que pode ser bastante positivo, porque vai regulamentar uma 

prática que já existe, e o poder público como um todo tem que ter a 

finalidade específica de melhorar a condição de vida da população, de 

todos os modos, tanto na saúde, quanto na parte de infraestrutura, na 

educação, e tudo o que fazem aqui, é no sentido de proporcionar 

melhores condições pra população, para quem paga seus impostos, os 

cidadãos que residem e amam essa cidade e querem ver o poder público 

e os impostos bem utilizados. Disse que na próxima sessão estará 

entrando com uma demanda a respeito dos serviços de 

telecomunicações da empresa OI, que especificamente em Naviraí 
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encontra dificuldades extremas para uma ampliação de atendimentos. 

Muitas pessoas precisam do serviço, mas não acontece independente de 

quantos gigabytes você paga em sua casa, porque não chega, então 

precisa de forma urgente do envolvimento da assembleia legislativa, da 

bancada federal para cobrar com veemência. Na vila industrial a 

internet é uma vergonha, onde é produzida a maior parte das nossas 

riquezas do município e não tem internet de qualidade da OI, então por 

ser uma concessão pública entende que é de nossa responsabilidade 

cobrar a qualidade do serviço e é isso que irá fazer na próxima sessão e 

ressalta um ponto importante desse processo, que no final do ano 

passado, o Procon de Naviraí foi eleito para fazer parte do conselho de 

usuários da Oi do centro oeste, é uma posição de extrema importância e 

relevante porque é uma das empresas das quais mais temos 

reclamações, e o procon de Naviraí que tem hoje uma folha de serviços 

prestados e é referência no Estado com resolutividade dos casos em 

média de noventa e oito por cento de tudo que entra lá é resolvido. A 

capacidade dos servidores e servidoras que estão lá atendendo a 

população é impressionante porque resolve mesmo. Então é preciso 

valorizar isso e essa participação no conselho de usuários da Oi precisa 

ser valorizada e parabenizou o município, a gestão, a Senhora Gorete, 

diretora do Procon de estar presente, mas está cobrando que esteja  

participando ativamente das reuniões desse conselho de usuários  e 

esteja cobrando com veemência aquilo que precisa acontecer em 

Naviraí, a implementação e a qualificação do serviço que hoje não 

acontece. Agradeceu a presença de todos e desejou uma boa semana. 

 

Usou a tribuna o Vereador Josias de Carvalho, cumprimentando a todos, 

agradeceu a presença da Professora Fátima, secretária de educação, a 

Ana Paula, Professor Chocolate, Carlinhos, Geninho, Osvaldo, Aparecido, 

Lanieli, e disse que no tocante às questões polêmicas é natural quando 
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se trata de vereador, tem respeito pelas cobranças que são feitas e 

sabe que o País passa por uma situação difícil, e é até bom para que os 

deixe mais atentos. Sobre a questão das diárias feitas pelos 

vereadores, são para cursos, inclusive é uma recomendação do 

ministério público para que as diárias sejam feitas somente para os 

cursos e está tudo no portal da transparência a disposição de todos 

porque está dentro da legalidade, e o vereador precisa atualizar o seu 

conhecimento para justamente não estar aqui cometendo erros que 

venha a ferir a lei e que venha a ser processado por seu 

comportamento. E sempre tem uns que fazem de tudo para 

desqualificar, mas respeita a opinião da população, daqueles que só 

querem criticar, mas desde que não seja pessoal, porque senão irá 

tomar as medidas cabíveis de acordo com a lei. 

 

Usou a tribuna o Vereador Antonio Carlos Klein que cumprimentou a 

todos e disse que está terminando uma sessão bastante proveitosa com 

a visita da gerente de obras do município explicando o que está sendo 

feito e o que vai ser feito, teve também a votação de uma denúncia 

oferecida por um eleitor em relação à viagem dos vereadores à Brasília, 

e tiveram que decidir se seguiria a denúncia ou não e explicou os 

motivos dos quais votou pela rejeição, em razão da formalização técnica 

da denúncia sem adentrar o mérito da viagem dos vereadores, pelo 

princípio da legalidade e nada que impeça que façam as viagens, existem 

outros princípios que também regem, mas nesse momento da forma que 

veio serviu como um puxão de orelhas em todos os vereadores desta 

casa, e a fundamentação mais importante desta denúncia foi realmente 

chamar a atenção de todos os vereadores, porque já teve a operação 

Athenas nesta casa por motivos semelhantes a este e essa denúncia que 

veio agora, veio para refrescar a memória de todos para que no 

momento em que vive nossa cidade, que vive o Brasil, que respeite mais 
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o dinheiro público. Disse estar no terceiro mandato de vereador e se 

buscarem suas diárias feitas, somando todas elas não vai chegar nem 

perto do que muitos gastam atualmente nesta casa. E esse ano de 

janeiro até agora em agosto tem somente mil trezentos e trinta e cinco 

reais somente de diárias em razão de duas viagens que fez a pedido da 

própria presidência junto com o advogado desta casa, então é preciso 

ter cuidado no gasto do dinheiro público. E disse a população que 

sempre que entenderem que tem exagero que formule um requerimento 

junto a casa, peçam apuração e chamem atenção, porque o fiscal do 

vereador é o povo. Aproveitou e deu os parabéns ao Agnaldo que teve a 

coragem de formular a denúncia, mostrando cuidado com o dinheiro 

público, e isso a população tem que olhar como é gasto todo o dinheiro 

que é arrecadado através do pagamento dos impostos da prefeitura. E 

disse que com esse cuidado formulou um requerimento, mas não foi lido 

hoje devido a sequencia da sessão e não deu tempo, mas será lido na 

próxima sessão que é requerendo à presidência que elabore um plano de 

contenção de gastos desta casa e que o dinheiro público seja utilizado 

em favor da população de Naviraí. 

 

Usou a tribuna o Vereador Marcio Andre Scarlassara que cumprimentou 

a todos os vereadores, aos presentes e aos ouvintes da rádio cidade e 

cultura, agradeceu a presença da Ana Paula que veio atendendo ao seu 

pedido e foi de grande valia porque trouxe esclarecimentos para a 

população de Naviraí sobre sua pasta e tirando dúvidas, e essa parceria 

do executivo e legislativo tem que ter sempre, Naviraí precisa disso e 

comentou que a gestão passada deixou uma dívida de um milhão cento e 

doze mil reais, e solicitou a gerente que envie fornecedor por 

fornecedor para que a população tenha acesso a esses números e sobre 

os credores, agradeceu mais uma vez a Ana Paula enviando um abraço a 

toda equipe que compõe essa gerência. Falou também do tema polêmico 
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que teve aqui, mas acha ser necessário, disse que está trabalhando pela 

população de Naviraí e que já perdeu as contas de quantas vezes esteve 

em Chapecó/SC com o dinheiro do seu bolso, porque foi montar parceria 

com o médico ortopedista Carlos Henrique e muitas vezes levar os 

pacientes daqui com o seu dinheiro para fazer avaliação e pedindo 

consultas de graça e que ele atendeu todas às vezes e até operou 

graças a essa parceria. Falou também de suas viagens a Campo Grande 

com diárias e também sem diárias sempre fazendo parcerias com 

hospitais, cirurgias para a população carente, porque o vereador tem 

que andar e trabalhar. Em Brasília já foi várias vezes com recursos 

próprios e visitou o hospital Sara Kubitschek de Brasília que é 

referência e conseguiu informações de que as pessoas marcam suas 

consultas através do site, é só fazer o cadastro; tem várias pessoas 

daqui que fazem tratamento lá, então é necessário estar em Brasília, o 

vereador tem que se fazer presente, como nesse congresso em que 

esteve com os vereadores Josias, Neninha, Bugão, Fabiano Taquara e 

foi muito proveitoso, porque aprenderam muito com as visitas ao 

senado, câmara dos deputados, ministérios, fazendo sua função que é 

querer o melhor para o seu município, sempre inovando e isso é 

necessário; comentou que é um direito do cidadão fazer denúncia, mas 

já foi apurado e provado que não houve irregularidade nenhuma e o que 

não pode acontecer são aqueles que não se elegeram vereador ficar com 

essa mágoa e ficar vinte e quatro horas criticando quem foi eleito com 

o voto democrático do povo de Naviraí, é preciso aceitar que perderam 

e que a população não o quis e disputar a próxima eleição, não ficar 

fazendo inferninho porque isso é ruim pra cidade. Falou ainda que 

sempre briga e vai continuar brigando com a questão da saúde e um dos 

próximos convocados aqui em breve será o gerente de saúde para saber 

sobre as dívidas e onde está sendo aplicado o dinheiro, e acredita que 

será um tema polêmico, e disse que ainda não recebeu a resposta sobre 
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a questão dos otorrinos, porque tem dois otorrinos aqui e até agora não 

tomou conhecimento se já foi feito alguma cirurgia e está aguardando a 

resposta. Disse que estará sempre empenhado no bom andamento do 

seu mandato e poder trabalhar pela população, pelos dependentes 

químicos que é a sua bandeira e falou que hoje atendeu em seu gabinete 

uma mãe pedindo ajuda para o filho, então fala a todos que estão 

precisando de ajuda que o procure em seu gabinete porque as portas 

estão abertas, agradeceu e desejou uma boa semana a todos. 

 

Usou a tribuna o Vereador Ederson Dutra que agradeceu a Cris 

Gradella, Bugão e Fabiano por ceder o espaço na tribuna e aos 

vereadores que fizeram justiça hoje nessa casa de leis, porque a justiça 

sempre prevalece e comentou que esteve em Brasília a tão falada 

capital do Brasil, participando de um congresso e da homenagem da 

comenda Ayrton Senna, esteve com o deputado Federal Dagoberto 

Nogueira Filho que é seu amigo, porque trabalhou com ele no Detran, na 

secretaria de segurança pública e tem uma intimidade com ele, onde 

conseguiu agendar um horário adequado em Brasília e sua maior 

reivindicação foi o asfalto do Jardim Oásis, porque é o único bairro do 

centro da cidade que não tem asfalto e já era pra ter sido contemplado 

quando a avenida André Rodrigues foi asfaltada, informando que só foi 

asfaltada porque o seu pai Jaime Dutra foi atrás do deputado federal 

Vander Loubet do PT, que conseguiu aquela obra, no qual agradece muito 

a bancada do PT porque o BNH é um dos bairros mais antigos do 

município e não recebia uma obra havia muito tempo, e o Vander Loubet 

se sensibilizou com o pedido do seu pai e conseguiu a duplicação da 

avenida André Rodrigues com emenda parlamentar federal. Disse que 

muito se discute sobre o vereador ir à Campo Grande e Brasília, mas 

tem que fazer o que está na lei, e a lei fala que o vereador tem que 

fiscalizar, mas tem que assessorar o prefeito, assessorar o município, e 
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muitas pessoas ficam falando que vereador pegou diária de dois mil e 

trezentos reais para ir à Brasília levantando uma suspeita de que estão 

se apropriando do dinheiro público, comentou que não precisa disso, ele 

tem duas graduações, é advogado formado pela UEMS, é formado pela 

UNIDERP em recursos humanos, seu escritório está indo muito bem em 

sociedade com o Dr. Wilson Xavier, Dr. Diego Marcos e Dr. Rafael e não 

precisa furtar dois mil reais; e sua moral não vai acabar por causa de 

uma diária, comentando que isso não serve como puxão de orelhas como 

foi comentado aqui, porque não está rasgando dinheiro público, estava a 

trabalho e como ninguém falou do lado bom da viagem porque jogar 

pedra é mais fácil, informou a todos que a emenda foi liberada para 

asfaltar o Jardim Oásis. E o que aconteceu no passado que é sempre tão 

falado aqui nesta casa de leis, sobre a Operação Athenas, comentou que 

no dia que teve audiência de instrução e julgamento não viu nenhum 

daqueles que acusou os vereadores, estarem sentados no tribunal do 

júri para ver o que foi dito pelo magistrado, que foi dito pelo advogado 

de defesa, então acusar é fácil. Mas não adianta pensar que vai chegar 

nesta casa e pressionar vereador usando subterfúgios malignos e 

achando que aqui tem covarde, isso não pode acontecer, porque no 

passado o que fizeram foi tomar o mandato de assalto dos vereadores, 

porque não foi a justiça que tomou o mandato dos vereadores, foi 

interesse obscuros e é preciso coragem para falar nessa tribuna, 

desabafar, porque só ele sabe o que seu pai passou com depressão, 

sobre a doença da sua mãe, e tudo por culpa de covardes que 

manipularam pessoas de bem para vir para a porta desta casa de leis, e 

estão tentando fazer de novo, mas não vão conseguir fazer porque tem 

pessoas de bem, tentaram pressionar a todos, mas não conseguiram 

vitória e se vereador estiver furtando, fraudando, que faça a denúncia 

no ministério público que o promotor vai tomar as providências, porque 

acredita que esses vereadores que aqui estão não vão querer fraudar 
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diárias, porque não precisam disso; ele nasceu aqui e só quer o bem 

dessa cidade, e qualquer um acha que pode entrar na rede social e 

acabar com a reputação do vereador, não é assim que funciona, porque 

se falar dele irá registrar ocorrência e pedir danos morais e materiais, 

exigir o que está na lei, porque não irá aceitar que levante falso dele, 

então espera que parem de disseminar desgraça, de jogar vereador 

contra vereador. Comentou que mora no Jardim Oásis, e algumas 

pessoas foram fazer vídeo no bairro e disse que lá não tem vereador, 

então comunicou que tem vereador sim, que correu atrás e resolveu o 

problema. Falou ainda que não era amigo do prefeito anterior, 

politicamente falando, porque se fosse amigo ele teria feito um 

financiamento e asfaltado o Jardim Oásis e não foi o caso; então fica 

essa tensão nessa casa de leis por vereador pegar diária para correr 

atrás de interesses públicos do município e correr atrás de 

qualificação. Comentou que os vereadores Marcio e Simon sabem que a 

Tereza Cristina, deputada federal foi ao hotel em Brasília para 

conversar com ele, que até foi indelicado com ela por não atendê-la 

devido o curso estar em andamento, e fez isso porque tem consciência 

da coisa pública. Comentou ainda que seu pai foi cassado sim, mas se 

realmente fosse culpado ninguém teria votado nele, que foi o quinto 

mais votado, e votaram porque sabe de sua origem, da honestidade do 

seu pai e da sua história, assim como do pai do Simon que foi vereador 

também, pai do Fabiano Taquara que teve seis mandatos, da história da 

mãe do Júnior, que é a professora Joana, então pede a população que 

pare de ouvir pessoas malignas, porque o contra ataque vai ser dentro 

da lei porque ele não caiu aqui de paraquedas, vai continuar fazendo seu 

trabalho, está aqui para cobrar e espera que o prefeito comece a dar 

seus pulos, porque ele quer o asfalto no Jardim Oásis e o recapeamento 

de todo BNH velho. Sobre a gerente de obras que esteve aqui, disse 

que seu relatório foi muito simplificado, tem que ser mais objetivo, 
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porque a população está cobrando e tem que resolver os problemas. 

Para finalizar deixou a sua indignação pelas pessoas que só querem 

disseminar o mal e se alguém quiser saber sobre ele, vereador Neninha 

ou qualquer outro vereador, que venham a esta casa de leis antes de 

espalhar calúnias, porque todos tem família e pede ao Senhor Jesus 

Cristo que em sua infinita bondade tenha misericórdia dessas pessoas, 

porque ele sabe que tem filhos, pais e espera que acordem pra vida e 

veja que quem planta o mal, colhe o mal, quem planta o bem, vai colher o 

bem e todos estão aqui de passagem, então é bom analisar os atos como 

ser humano, tentar viver com Deus no coração e disseminar mais amor e 

menos ódio, porque torce por Naviraí e quer que dê certo. 

 

 

Usou a tribuna a Vereadora Rosangela Farias Sofa que cumprimentou a 

todos e convidou a população de Naviraí em nome da coordenadora das 

políticas públicas das mulheres, a primeira dama Mariony, para o 

fechamento do mês Agosto Lilás que irá acontecer no dia 31 na Praça 

Euclides Fabris, mês que foi dedicado aos esclarecimentos e 

informações sobre a violência contra a mulher, falando sobre o direito 

da mulher e a Maria da Penha vai à escola, com informações suficientes 

para que não só no mês de agosto, mas o ano todo seja trabalhado as 

conquistas das mulheres. Disse que recebeu o calendário cultural e 

informou que todas as sextas-feiras o cine clube estará aberto ao 

público na fundação cultural, está a disposição da população de Naviraí 

para quem quiser fazer uma programação diferente. Informou ainda que 

nos dias quatro e cinco de setembro haverá uma feira de artesanato 

aqui na câmara municipal e se despediu agradecendo a presença de 

todos e aos ouvintes desejando boa semana. 
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Nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus, o Senhor 

Presidente encerrou a sessão, e para constar em ata, 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 vinte e nove dias do mês de 

agosto do ano de dois mil e dezessete.  

 

  

 Marcio André Scarlassara 

        1º Secretário 

 

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 


