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SECRETARIA 

 

 

ATA DA 27a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05/09/2017. 

 

 

 

Aos cinco dias do mês de setembro 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, Fabiano Domingos dos Santos, Lourdes Elerbrock, 

Josias de Carvalho, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Maria Cristina 

Tezolini Gradella e Rosângela Farias Sofa. Foi constatada a ausência do 

Vereador Eurides Rodrigues, O Senhor Presidente declarou aberta a 

Sessão Ordinária e invocando a proteção de Deus, convidou a todos os 

presentes para a leitura de um texto bíblico. Em cumprimento aos 

termos regimentais e em atendimento ao Requerimento nº 136/2017 de 

15 de agosto de 2017 e Ofício nº 274/2017 de 30 de agosto de 2017, 

convidou o Senhor Ezio Amâncio de Brito, Gerente Municipal de Esporte 

e Lazer, 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 

que de antemão agradeceu a presença do Ezio e perguntou se ele 

assumiu a pasta no dia primeiro de janeiro de 2017. 
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Gerente Ezio Amâncio de Brito que primeiramente cumprimentou ao 

presidente da câmara Senhor Jaimir José da Silva e em nome dele 

cumprimentou as demais autoridades políticas, em nome do Vereador 

Simon cumprimentou aos demais vereadores e vereadoras desta casa de 

leis e respondeu ao Marcio dizendo que assumiu sim a pasta de esporte 

amador e lazer do município de Naviraí em primeiro de janeiro de 2017. 

Marcio perguntou qual era a situação financeira quando ele assumiu a 

pasta, se era o saldo credor ou devedor? 

Gerente Disse que quando assumiu a pasta tinha uma dívida fundada de 

quatro mil seiscentos e trinta reais e noventa e nove centavos que são 

relativos aos repasses da contrapartida patronal da prefeitura 

municipal para a previdência dos servidores públicos municipais de 

Naviraí numa monta de mil oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e 

três centavos e dois mil e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos 

para caixa de assistência à Cassems, era a dívida que tinha.  

Marcio perguntou em quando se deu o vencimento dessa dívida. 

Gerente – essas atribuições em tese são de novembro que ficou parte 

de um repasse que não foi feito pela gestão anterior, dezembro e 

décimo terceiro do final do ano. 

Marcio Então a administração anterior não deixou dívidas com 

fornecedor? 

Gerente Disse que dívida com credores não tinham nenhum tipo de 

saldo, nem de empenho, nem de liquidações a pagar, tendo em vista que 

no ano passado foi um ano de poucos investimentos no esporte de uma 

forma geral no município de Naviraí. 

Marcio salientou que praticamente não teve dívidas na pasta do esporte 

deixada pela administração anterior e perguntou qual o saldo que tem na 

conta hoje de esporte? E se uma escola quiser fazer algum tipo de 

torneio tem caixa disponível? 
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Ezio Disse que trabalham com previsão orçamentária, isso não quer 

dizer que tenham em caixa o valor que está estipulado para sua pasta no 

exercício de 2017 conforme aprovado por esta casa de leis no ano 

anterior o orçamento da cidade de Naviraí para todas as ações sejam 

elas quais das políticas públicas forem é de cento e oitenta e nove 

milhões e duzentos mil reais para executar em todas as áreas, para o 

esperte em específico a previsão orçamentária é de um milhão, 

duzentos e oitenta mil e dois reais, que vão trabalhando dentro da 

pasta conforme execução orçamentária arrecadada pela gerência de 

finanças, e sempre que tem alguma coisa a realizar conversam com o 

gerente da pasta, o Clodomiro e em seguida automaticamente tem as 

liberações para de fato efetivar as despesas. Salientou que no 

orçamento geral do município de Naviraí zero vírgula zero zero meia 

sete por cento é o que foi destinado para o esporte, totalizando a 

monta de um milhão, duzentos e oitenta mil e dois reais que é um valor 

bastante pequeno, mas se bem usado dá para fazer bastante 

competições, tendo em vista que até o presente momento, a gerência de 

esportes executou um orçamento até o mês de julho de quinhentos e 

quarenta mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos, e 

isso está embutido competições, termos de fomento, ajuda de custo, 

energia, água, telefonia e internet e material esportivo, de uma forma 

geral de tudo que foi executado até o momento pela gerência de 

esporte e lazer, e o valor estimado de empenho é de seiscentos e trinta 

e cinco mil reais, a diferença se dá porque o contrato de arbitragem 

que foi feito no início do ano é de cento e trinta e seis mil e novecentos 

reais, ele vai sendo executado e conforme vai se executando vai 

abatendo. Disse que sempre que necessitam de dinheiro o primeiro 

caminho é trocar ideias com o Clodomiro que é o gestor da pasta de 

finanças pra ver a disponibilidade de recursos financeiros e ele tem 

acolhido bem as demandas do esporte de acordo com a propositura do 
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calendário de janeiro e que está executando na medida do possível com 

bastante fidelidade esse calendário proposto pela gerência de esporte 

e lazer 

Marcio falou que na verdade esse valor de um milhão, duzentos e 

oitenta é um valor que é condizente ao esporte de Naviraí que dá para 

fazer um bom trabalho e acredita que o Ezio está preparado para 

fazer, mas o gerente da pasta tem que ter condições de poder gerir o 

orçamento no decorrer do ano, porque todas as vezes que for comprar 

uma bola tem que falar com o gerente de finanças se pode, então esse 

valor de nada serve e ficou caracterizado que não funciona essa 

previsão orçamentária pegando sempre autorização do financeiro, 

aproveitou para agradecer e desejou sucesso na pasta. 

O Senhor Presidente convidou o Vereador Ederson Dutra que 

cumprimentou aos nobres edis, público presente, ouvintes da rádio 

cultura, rádio cidade e disse que gerente não pode ficar se reportando 

a outro gerente, os eleitores elegeram um prefeito e não um gerente de 

finanças, então quando tiver alguma demanda tem que procurar o 

prefeito Izauri para ele falar com o gerente de finanças para resolver 

o problema, senão a pasta não vai rodar. Gerente de esporte e gerente 

de finanças estão no mesmo nível dentro do organograma da prefeitura, 

tem que ter autonomia. Falou que estava olhando o calendário esportivo 

e viu que tem vários campeonatos abertos, mas vê uma carência muito 

grande na área escolar que é o principal que a prefeitura tem que 

priorizar. E perguntou quais os projetos para a área escolar, se a pasta 

tem um núcleo de esporte escolar, se o professor Jacomelli tem 

autonomia de atuar nessa área? 

Ezio Disse que desde o início do ano na propositura do governo Izauri 

ele partiria a gerência de esportes e dois núcleos, sendo esporte 

amador e lazer que ficaria com ele e o esporte escolar que ficaria com o 

professor Jacomelli, mas dependia do prefeito mandar essa estrutura 
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para a câmara para ser aprovada para acontecer; e ele não sabe se já 

veio para câmara a mudança do organograma da estrutura 

organizacional da prefeitura e o que tem para dizer a todos é que 

quando assumiu a pasta em primeiro de janeiro, conversou com o 

Leandro Albrecht gerente de esporte amador, que é o braço direito e 

que de fato faz a coisa girar, e definiram que priorizariam aquilo que 

estava em tese na pasta, mas até agora não aconteceu essa divisão, 

então eles preconizaram fazer eventos voltados para o esporte amador 

e lazer e deixaram falho a parte do esporte escolar, mas salienta que 

em parceria com a coordenação do Sérgio Jacomelli em uso da sua 

equipe junto ao Zigão que fez as tabelas, coordenou e acompanhou os 

jovens, fizeram o JEN no mês de maio que é classificatório dos doze 

aos quatorze anos para esporte escolar e também o JOJUN que são os 

jogos da juventude para também fazer a seletiva e disputarem os jogos 

do estado. Entende que não tem sido efetivo no esporte escolar, mas 

tiveram campeonatos voltados para a categoria de base, tendo em vista 

que realizou no mês de abril até o mês de junho a copa cidade de 

futebol de base que contempla as idades de nove, onze, treze, quinze e 

dezessete anos que todos estão dentro da categoria escolar, teve a 

abertura oficial no poliesportivo ontem da copa chama, que também é 

nos mesmos moldes da copa cidade, que contempla o futebol de base 

sub nove, sub onze, treze, quinze e dezessete. Na copa cidade tiveram 

cinquenta e seis equipes distribuídas entre as categorias e nessa nova 

versão da copa chama foram inscritos sessenta e uma equipes que são 

consideradas categoria de base e que estão em idade escolar. Não 

estão nas escolas fazendo o futebol escolar porque a princípio não era 

competência deles fazer, mas tem feito um esporte amador e lazer e o 

que é possível para contemplar as crianças na idade escolar. 

Ederson – disse que gostaria que essa pasta se atentasse mais às 

competições aos alunos matriculados específicos das escolas municipais 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 6 de 40 

 

 

SECRETARIA 

 

e estaduais. Perguntou se na transição dessa gerência, do mandato do 

Léo Matos para o Dr. Izauri, o que foi alterado na equipe? E se o 

prefeito o chamou para conversar sobre a mudança da pasta no 

organograma e se adiantou como será o funcionamento da pasta? 

Gerente – disse que a ideia era fazer a fundação de esporte e lazer e 

leva-la para a pasta de educação, mas não foi convidado para debater a 

criação do novo modelo. E a gerência de esporte e lazer hoje tem de 

fato para trabalhar três pessoas e um de serviços gerais, dois guardas 

no poliesportivo para fazer os turnos doze por trinta e seis e dois no 

estádio Virotão que também fazem o mesmo sistema, de fato mãos para 

trabalhar na gerência de esporte e lazer são três mãos. 

O Senhor Presidente convidou o Vereador Simon Rogério Freitas Alves 

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

presente e a todos que ouvem através das rádios, ao gerente Ezio e 

agradeceu pela presença e inicialmente parabenizou-o pelo excelente 

trabalho que vem realizando diante dessa pasta e que foi a única que 

recebeu moção de congratulação do vereador Fabiano, então sem dúvida 

o trabalho está sendo reconhecido, parabenizando toda equipe, ao Zigão 

que está presente. Falou que tem conhecimento que no mandato passado 

se praticava o esporte através dos projetos sociais e nessa primeira 

etapa do novo mandato esses projetos sociais estão escassos, e quer 

saber se existem projetos. 

Gerente Falou que de fato na gestão anterior tinham dois projetos no 

poliesportivo, um projeto de base de futsal que era tocado pelo 

professor Chanfrin e o outro projeto era tocado pelo professor Poleto 

que usava o campo de futebol suíço ao lado do poliesportivo e quando 

assumiu a pasta na atual gestão, ficou acertado que as crianças em 

idade escolar ficariam para o esporte escolar e que o projeto seria 

desenvolvido nas escolas. E de fato existe essa carência, porque não 

existe projeto social sendo tocado no ginásio esportivo e é um debate 
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que tem que aprofundar para conseguir implementar esses projetos 

para o próximo ano, porque entende ser de suma importância para a 

garotada que gosta de futebol, e também acredita que o esporte 

escolar tem que ser implementando e é uma missão que vai pegar a 

partir do momento que configurar e definir esse organograma, para que 

no ano que vem pensar em moldes diferentes para o esporte amador e  

lazer e toda forma de esporte. 

Simon – perguntou se a competência do esporte escolar é destinado 

para essa pasta. 

Gerente – respondeu que de fato não é, mas seria de direito porque é 

nomeado como gerente de esporte, amador e lazer e em tese ainda está 

dentro da pasta de esportes, que seria de sua responsabilidade, mas de 

fato não aconteceu quando foi proposto a divisão dos núcleos, e para 

não invadir o espaço de outro gestor, deixou para ele fazer, a medida 

que trazem as demandas cede a equipe, mesmo sendo pouca está 

sempre a disposição quando necessita.  

Simon – perguntou se é o professor Sérgio Jacomelli que é o 

responsável pelo esporte escolar. 

Gerente respondeu que no formato que foi proposto sim. 

Simon perguntou se são apenas quatro integrantes na equipe. 

Gerente Sim. Leandro Albrecht que é o Zigão, Dayane Domingues 

Spoladore, do administrativo, o João Kleber Camacho Cavalcanti e fora 

eles tem no Estádio Municipal Virotão, o Fabiano da Costa de serviços 

gerais e um que cuida dos parques e jardins que é responsável 

exclusivamente pela grama.  

Simon Parabenizou mais uma vez porque além de fazer um bom 

trabalho, também está fazendo milagre com essa quantidade de 

funcionários. E deixa um aviso ao Senhor Prefeito que olhe com mais 

carinho para a pasta do esporte e que não pode extinguir essa pasta do 

esporte, porque acredita que é um retrocesso, então cabe estudar e ler 
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o organograma, porque não vê com bons olhos a extinção do esporte, 

porque não é só futebol, serve como base na criação do cidadão, ele que 

sempre foi praticante e que participou de esporte escolar, sabe como é 

importante para o futuro de uma criança praticar esporte e espera que 

dê autonomia necessária para o gerente que está fazendo sua parte. 

O Senhor Presidente convidou o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior que cumprimentou ao Senhor Presidente, aos nobres vereadores, 

nobres vereadoras, público que se faz presente nesta casa de leis, aos 

ouvintes da Rádio Cultura e Rádio Cidade, desejou bom dia ao Ezio e 

disse que foi discutida de forma intensa a questão do orçamento e falou 

que teve uma resposta de um requerimento do vereador Fabiano 

Taquara com saldo atualizado de todas as contas bancárias do município 

e de posse desse relatório não conseguiu ver uma conta específica da 

gerência de esportes, e perguntou se existe uma conta bancária 

específica da gerência de esportes? 

Gerente Não existe. O que existe é que todo investimento feito pela 

gerência de esporte e lazer, é retirado de recursos próprios, 

ordinários, é uma conta só para todas as modalidades da gestão e não 

existe uma verba específica para o esporte. 

Vereador Júnior – Isso para que todos entendam como funciona o 

orçamento da prefeitura, algumas pastas tem dinheiro carimbado como 

a educação, a saúde, assistência social, e isso dá uma autonomia maior 

para os gerentes, e a medida que determina uma conta específica, 

através de lei ou através do orçamento com um percentual especifico, 

como foi citado no começo, mas para o esporte é pouco, porque  o 

esporte é muito importante na vida das pessoas como o Dr. Klein 

sempre fala, para tirar essa gurizada das ruas e fazer uma atividade 

saudável, entende que é o caminho da prevenção e quanto mais dinheiro 

investir no esporte, na cultura, no lazer, provavelmente menos recursos 

terão que investir em remediar as situações, é preciso trabalhar com 
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prevenção e qualidade de vida e é um defensor dos avanços em relação a 

pasta do esporte. E falou da sua preocupação, porque sabe que vivemos 

no País do futebol e maior parte da população gosta de futebol, mas 

com a ampliação e diversificação das atividades esportivas muita gente 

tem procurado praticar outros esportes, e do calendário esportivo que 

foi entregue contou vinte e três linhas entre eventos e competições, 

quatorze foram competições de futebol, três foram aulas de ritmos, 

quatro apoios financeiros e um campeonato de skate, e como todos 

entendem que o esporte é um dos caminhos para melhorar o caminho 

das pessoas, é preciso ter a compreensão da necessidade da 

diversificação, porque hoje cada vez mais as pessoas tem acesso a 

modalidade diferentes que surge a cada ano, assim como o rodeio é 

considerado uma modalidade esportiva e aqui no estado e no município é 

considerado até uma paixão nacional, então quer saber o que tem 

planejado nesse sentido ou se já tem esse olhar para o ano que vem em 

contemplar as demais modalidades esportivas, sem deixar de investir no 

futebol, mais ampliar o leque de opções para as crianças poderem 

acessar as modalidade que tem no País. 

Gerente Disse que tem sim uma preocupação voltada para esse setor e 

conseguiram desenvolver pequenas ações, como no mês passado que 

teve um campeonato de trinca de basquete e no mês de novembro será 

realizado um campeonato de basquetebol, está em aberto o campeonato 

de voleibol feminino e masculino que está em desenvolvimento no ginásio 

esportivo todos os sábados e o campeonato de futebol amador, a do 

skate é a previsão de um torneio que será realizado no dia vinte e dois 

deste mês, que será a inauguração oficial da pista de skate; quanto a 

verba garantida para o esporte, acredita que seja importantíssimo 

marcar, carimbar algum recurso para o esporte porque não deixaria 

dependente de outras opiniões, e essa é uma preocupação também do 

vereador Klein, que procurou algum tempo atrás com a propositura de 
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criar um fundo de investimos no esporte para Naviraí, deixando o 

escopo de um desenho de uma lei que pretende entrar nessa casa de 

leis para posterior debate e votação para implementação de um fundo 

de incentivos ao esporte e espera o quanto antes debater a formatação 

e de fato fazer esse projeto, e isso é muito importante porque tem que 

garantir algum recurso para o esporte para não ficar à mercê de 

recursos financeiros, como o rodeio, o motocross e salientou que 

trouxeram um evento que aconteceu entre quatro e seis de agosto o 2º 

motorcycle de Naviraí em parceria com Moto Clube Os Desgarrados, 

realizado no parque de exposições e avaliação feita pelos acadêmicos da 

Universidade Federal de MS que foi bastante positivo com um nível de 

satisfação que esse evento trouxe, com trinta e sete cidades, mais de 

trinta e sete motos clubes, mais de duas mil e quinhentas pessoas, 

fomentou o comércio de Naviraí numa estimativa aproximada de 

seiscentos e trinta e um mil reais e entende que todo evento de esporte 

e lazer tem que ter investimento público, está provado isso no 

questionário levantado pelos acadêmicos, onde noventa e um por cento 

do público que esteve presente falou que é necessário investimento 

público nos eventos e deixa seu agradecimento em nome do Daniel que 

Diretor da Universidade Federal MS e à equipe acadêmica do curso de 

administração pelo belo trabalho de levantamento da monta de recursos 

que esse pequeno investimento trouxe, bem como o nível de satisfação 

da qualidade que o evento teve. 

Vereador Júnior Aproveitou para parabenizar a equipe do esporte pelo 

trabalho realizado e por conseguir fazer o muito do pouco, diante de 

tanta dificuldade que enxerga e é relatado a todo requerimento que 

fazem e vem exposto as dificuldades, e disse que são parceiros mesmo 

não acompanhando de perto as realizações e quer que isso seja 

ampliado, mas sabe que depende de investimentos, de recursos, mas 

sabe que esse investimento é para o bem, que gera consequências 
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positivas atingindo uma grande parcela da população e traz benefícios 

que não conseguem medir e agradeceu pela presença. 

O Senhor Presidente convidou a Vereadora Lourdes Elerbrock que 

cumprimentou ao Senhor Presidente, aos colegas vereadores, aos 

presentes, ouvintes da Rádio Cultura, agradecendo a presença do Ezio e 

perguntando se vem verba federal através do ministério do esporte 

para Naviraí? 

Gerente Falou que nesse ano não colocou nenhum projeto a nível federal 

e nem estadual devido às dificuldades do início do ano para a execução 

das licitações necessárias para o desenvolvimento e compras que essas 

verbas exigem. A gerência de esporte entrou com uma licitação de 

compra no mês de abril que a princípio foi recusada, depois foi no mês 

de maio e o pregão foi realizado no dia vinte e um de agosto e ainda 

está em fase de formatação, não foi assinado contrato para que possa 

fazer compras nem com recurso próprio e nem federal ou estadual, 

tanto que as tão sonhadas ruas de lazer não estão sendo executadas, 

pela necessidade de material específico, que são as camas elásticas, 

pula-pula e a confecção de alguns brinquedos, através da marcenaria 

que foi deslocada da gerência de educação e está sem prédio, então 

ainda não tiveram implementos de verbas federais, nem estaduais 

devido a licitação, porque não adianta ter recursos e não tê-lo como 

gastá-lo porque a forma correta é comprar dentro das licitações. 

Lourdes Quer saber se o professor que trabalha com a parte estudantil 

fica na gerência de educação ou fica na gerência de esportes para que 

decidam juntos e se tem algum projeto para integrar as crianças das 

escolas estaduais e municipais.  

Gerente No formato de que ficou previsto, em tese ficaria dentro da 

educação, mas entende que há necessidade dessa integração entre as 

escolas estaduais e municipais, promovendo maiores eventos esportivos; 

e no dia do estudante tomou a liberdade de realizar competições 
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simultâneas dentro das escolas, não extraescolar de uma escola contra 

outra, foram realizadas ações em parceria com algumas escolas e 

quando as demandas chegam até a gerência de esporte e lazer, não tem 

medido esforços para que aconteça e na semana do estudante dia doze 

realizaram o intercâmbio intraescolar não extraescolar, colocando a 

equipe a disposição para os campeonatos internos. 

Lourdes disse que antigamente quando era professora existia a 

integração na semana da criança, com jogos esportivos de várias 

naturezas interescolas e funcionava no Virotão, quer saber se voltará 

acontecer? 

Gerente Disse que vê como prioridade esse intercâmbio entre as 

escolas, trazendo novas relações através do esporte, mas sempre volta 

naquela questão do formato em que foi proposto dividindo o esporte 

amador e lazer e se invadir o espaço do outro fica uma situação 

desconfortável, de direito é do esporte amador e lazer, mas de fato 

não foi proposto para acontecer, então deixa o outro gestor realizar o 

que acha ser necessário no esporte escolar. 

Lourdes Então dentro dessa pasta não tem uma gerência específica 

para a integração entre a educação e o esporte amador? 

Gerente No formato que foi proposto seria dividido, mas tem 

trabalhado de forma simultânea, o professor Sérgio tem sido 

companheiro, ajudando como já foi citado aqui, mas sua pasta não tem 

autonomia de fazer um trabalho em cima do esporte escolar. 

Lourdes Quer saber se existe algum projeto de inserção de judô, 

caratê, taekwondo, natação e outros esportes dentro desta pasta. 

Gerente Disse que nesse momento existe um projeto que começou a 

quinze dias, e a Telma Minari gerente de assistência social é 

responsável pelas crianças de vulnerabilidade social do PETI e o 

procurou com a propositura de levar através do esporte a modalidade 

judô para o espaço conviver e prontamente atendeu, tendo em vista que 
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um dos funcionários é professor de judô e tem disponibilizado duas 

vezes por semana em período integral das sete as onze, das treze as 

dezessete esse servidor para estar desenvolvendo esse projeto social 

em parceria com a gerência de assistência social; acha que teria que ter 

muito mais, principalmente no balneário, porque tem muita criança em 

situação de vulnerabilidade social. E não conseguem por conta de não 

ter professor de educação física e nenhum projeto formalizado, mas já 

estão trabalhando para que isso venha acontecer e consigam disseminar 

um pouco mais de esporte nas praças esportivas dos bairros. 

Lourdes Perguntou se a escolinha de futebol está funcionando e se está 

aberta para todas as escolas? 

Gerente Disse não ter esse projeto em andamento, porque está 

proposto no Cooperclub através da Organização Nascer que estará 

recebendo através da solicitação feita a gerência de esporte e lazer um 

apoio financeiro, e em tese atenderiam as demandas oriundas da 

gerência de esporte e lazer, essa parceria está em fase de formatação, 

com repasse de sessenta e quatro mil reais no calendário anual do ano 

de 2017 para atendimento na categoria de base, com o professor 

Jadilson, que já está atendendo esse público e o que falta é 

contrapartida do município com relação ao recurso. 

Lourdes Agradeceu a presença e parabenizou pela eficácia. 

O Senhor Presidente convidou a Vereadora Rosangela Faria Sofa 

cumprimentou o Senhor Presidente, aos companheiros, agradeceu a 

presença do Ezio e disse estar acompanhando o trabalho dele por estar 

bem próxima ao esporte de Naviraí e o parabenizou pelos trabalhos que 

vem desenvolvendo, principalmente pela Copa inter firmas que foi um 

momento de lazer entre os empresários e o inter bairros também, mas 

que deveria ter o interescolas para ver as escolas se preparando para 

ver quem seria melhor com as crianças tendo a perspectiva de cada dia 

ser melhor, melhor de uma forma saudável no esporte, no 
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desenvolvimento e no aprimoramento. E mesmo sem dinheiro já realizou 

tantas atividades, mas quer saber se Naviraí recebe algum apoio 

financeiro do estado ou da união? 

Gerente Parabenizou a vereadora por ser uma assídua frequentadora 

dos eventos realizados e marcou presença em praticamente todos. 

Agradeceu também ao Elizeu e deixou seu agradecimento por ajudar e a 

formatar a primeira competição de futsal inter firmas e disse que a 

partir de 2018 se estiver à frente desta gerência será o primeiro 

campeonato a ser realizado. E com relação ao apoio financeiro com as 

esferas estadual e federal, assim como a vereadora Lourdes já 

questionou, disse que até o presente momento não tiveram apoio 

financeiro do estado, nem da federação e não tiveram emendas 

parlamentares, mas através do convite dos vereadores Simon e Marcio 

foram à Campo Grande e conversaram com Marcelo Miranda, que é o 

gestor esportivo da Fundação de Esportes e na oportunidade fizeram 

uma visita ao deputado Paulo Corrêa e ao deputado Onevan de Matos e 

colocou a necessidade de aportarem emendas parlamentares em prol do 

esporte amador e lazer, salientando a importância de cada real aplicado 

no esporte. E disse que é preciso fazer mais esse intercâmbio entre os 

poderes para que consiga para o próximo calendário esportivo do ano de 

2018 emendas parlamentares que será importante para o 

desenvolvimento dos trabalhos e projetos para os bairros de Naviraí. 

Rosangela Perguntou se o esporte do Estado hoje é um núcleo dentro da 

secretaria do estado e cultura? 

Gerente Disse que o esporte do estado é uma fundação de esporte que 

é alocada dentro da SEGOV Secretaria de Governo, está ligada direto 

ao gabinete do governador. Em algumas gestões esteve dentro da 

educação, mas em seu entendimento, o esporte dentro da pasta da 

educação é complicado, porque a gerência de educação seja do estado 

ou do município, é uma gerência muito grande, porque engloba mais de 
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cinquenta por cento da mão de obra do organograma da prefeitura, 

então fica complicado para qualquer gestor tocar uma pasta que 

demanda tantas necessidades. 

Rosangela Comentou que o esporte já foi para muitos lugares e é 

preciso ser alinhado, onde está o esporte do estado e onde está o 

esporte do município, para que o governo do estado repasse verba para 

o município para fazer a prevenção, porque quando investe em esporte 

está sendo feito uma prevenção direta na segurança, no 

desenvolvimento no intelecto do ser humano, então é preciso que o 

estado abrace essa responsabilidade para que não precise investir em 

outra área. 

Gerente disse que a forma de coletar investimento estadual, quanto 

federal de uma forma mais direta, é fazer como a propositura do 

vereador Klein que é a criação do fundo de investimentos esportivos de 

Naviraí, não importa se é uma fundação ou secretaria, o que é 

importante é a criação do fundo, como é feito na gerência de 

assistência social que o estado repassa fundo a fundo, então acredita 

que a melhor forma de captação de recursos seja a criação desse fundo 

de investimentos.  

Rosangela Comentou que quando tem promoção de aulas como ginástica, 

a comunidade participa, e quer saber se as três pessoas que trabalham 

nesta pasta são professores. 

Gerente Falou que tem o Zigão que é o Leandro que toca a parte do 

esporte e lazer de uma forma geral, não é formado em educação física, 

mas é um profundo conhecedor de esporte por ser praticante e 

aproveitou para elogiá-lo pelo grande trabalho. Tem a Dayane que é 

formada em Educação Física que está sempre pronta a ajudar e o 

Jeancleber que é formado em judô, mas não tem formação acadêmica 

em educação física, mas tem uma sobrecarga por ter as atribuições na 

gerência de esportes e na gerência de assistência social com o 
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desenvolvimento do projeto judô no Peti, serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos e todos ajuda na medida do que é possível. 

Comentou ainda que o vereador Marcio os procurou para fazer a 

propositura de levar o projeto de judô para a guarda mirim e estão 

tentando formatar o que é necessário para disponibilizar esse 

profissional para fazer esse serviço, e já tiveram o primeiro contato c 

com o estado para a cedência dos tatames e o Jeancleber vai sair mais 

dois dias por semana, e em tese vão perder mais duas mãos, porque ele 

estará voltado para os projetos sociais, mas que é de muita importância 

para as crianças. 

Rosangela Comentou que é preciso mais profissionais nessa área para o 

desenvolvimento desses trabalhos, porque no munícipio tem muitas 

praças para que seja otimizada e agradeceu pela presença e espera que 

a população tenha entendido. 

Gerente Salientou que no balneário está tendo um projeto de aulas de 

ritmos que está dentro do ciranda em arte, projeto desenvolvido pela 

Carol da Cultura. 

O Senhor Presidente convidou o vereador Antonio Carlos Klein 

cumprimentou o Senhor presidente, senhores vereadores, população 

que aqui está presente, aos ouvintes da rádio, ao gerente de esportes e 

disse que é um momento muito importante para essa casa para debater 

a situação do esporte a nível de município, e disse que em seus 

mandatos sempre levantou a bandeira de que é necessário 

investimentos na categoria de base, esporte amador, na criação de 

espaços nos bairros para que as crianças e adolescentes possam 

praticar esportes, porque é uma forma de tirá-las das ruas e do contato 

com traficantes, e já cobrou várias vezes uma estrutura bairro por 

bairro para atender a todos. Perguntou se já existe um planejamento 

para a construção de um campo de futebol, quadras, volêi de areia nos 
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bairros da cidade? Como no Jardim Paraíso onde solicitou muitas vezes, 

Jardim Ipê, existe alguma previsão para ser feito? 

Gerente Disse que na verdade não existe porque a construção de praças 

e disponibilidade de espaços esportivos ficou definido no início da 

gestão que seria de atribuição da gerência de obras, com relação a 

projetos sociais, acredita que é uma preocupação de todos e sabe que 

os espaços públicos tem que ser ocupados para que de fato diminua a 

criminalidade de uma forma geral e é importantíssima a criação de uma 

praça esportiva no Jardim Paraíso tendo em vista a alta demanda de 

pessoas de vulnerabilidade social e a situação irá se agravar com a 

inauguração do residencial Nelson Trad que vai demandar mais 

oitocentas famílias, aumentando assim o fluxo de gente, e uma praça 

esportiva seria de suma importância, mas não tem nenhuma 

programação. Informou no João de Barro, Odércio de Matos e Jardim 

Ipê tem a ONG Nascer que irá receber subsídios públicos para as  

crianças no esporte de base. No jardim Paraíso tem uma conversa 

adiantada com a Academia JAR Fitness que procurou o vereador Simon 

para que seja disponibilizado material esportivo para montar um projeto 

social para atender até cento e vinte crianças dentro do balneário 

municipal e de pronto se colocou a disposição para o que for necessário, 

então estão no aguardo da formatação desse projeto para que possam 

estar implementando ainda esse ano esse projeto social. No centro da 

cidade não tem nenhum projeto em andamento. 

Klein disse que nesta casa sempre se discute a construção de quadras, 

mas em relação a várias modalidades de atletismo tem algum 

planejamento? 

Gerente Disse que existe um projeto em andamento de atletismo que é 

realizado pelo professor Roberto da Escola Marechal Rondon, que é 

desenvolvido no Virotão nas segundas, quartas e sextas. Outra praça 

esportiva que daria a oportunidade de realizar essa modalidade desse 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 18 de 40 

 

 

SECRETARIA 

 

tipo de projeto seria um módulo esportivo que a construção se arrasta 

desde 2008 e não tem a conclusão para que possa ser utilizado. A verba 

é federal com a contrapartida do município. 

Klein Com relação a natação existe alguma coisa na gerência de 

esportes com incentivo? 

Gerente Não existe e não tem espaço para fazer o desenvolvimento 

dessa modalidade. Teria que ter uma parceria com o navi clube ou a 

AABB para a cedência do espaço e entrar com a implementação e 

organização desse projeto. 

Klein Perguntou se teria espaço para construir uma piscina onde será o 

módulo esportivo para o desenvolvimento desse trabalho. 

Gerente Disse que o terreno é bem amplo e se fizer um projeto bem 

feito e conseguisse captar recurso da federação de esportes, seria 

possível. 

Klein Disse que a gerência de esportes nunca teve recursos próprios 

para poder desenvolver suas atividades, em razão disse que cadastrou 

um projeto de lei para que possa formatar e estudar uma lei que 

realmente possa ser adequada a situação do município para que a 

gerência de esporte possa gastar no que for necessário e existe a 

necessidade de mudar a cultura da administração municipal no que diz 

respeito ao esporte, colocando como se fosse o elemento na contenção 

da criminalidade e na saúde da cidade, porque todos sabem que esporte 

é saúde. E para finalizar perguntou se realmente é apenas um 

profissional de educação física na gerência de esportes. 

Gerente Sim, mas está lotada no cargo administrativo, dando o apoio 

que é necessário, mas para desenvolver ações teria que ter um 

profissional que vá a campo para fazer o projeto. E também tem uma 

profissional que é a Adriana que faz o acompanhamento no Harry 

Amorim Costa e no Parque Sucupira. 
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Klein Disse que não consegue entender como uma gerência de esporte 

pode trabalhar com apenas um professor, que é preciso conversar com o 

prefeito para resolver essa situação, porque estão desenvolvendo um 

ótimo trabalho na cidade com pouquíssimos recursos e pouca gente, 

então parabenizou pelo esforço que fazem e se colocou a disposição da 

gerência de esportes para que possam criar um desenvolvimento melhor 

de esporte na cidade. 

O Senhor Presidente convidou o vereador Claudio Cezar Paulino da 

Silva, cumprimentou a todos e a presença do gerente de esportes e 

disse que em sua vida toda participou de rodeios e nunca teve incentivo 

e apoio às pessoas que viajam e levam o nome de Naviraí, e gostaria de 

saber se tem projetos de incentivos para a pauta de 2018 para os 

esportistas em geral. 

Gerente Acredita que toda modalidade esportiva tem a sua eficácia e 

atinge um público específico, nesse formato de poucos recursos em que 

tem trabalhado sem uma fonte de financiamento fixo, fica bem 

complicado incentivo através da pasta de gerência de esporte e lazer. 

Mas fizeram um incentivo para a equipe de judô que se classificou para 

o campeonato brasileiro, ao clube esportivo naviraiense, uma ajuda de 

custo para o professor Toni que é campeão brasileiro de Kung Fu, uma 

ajuda ao atleta Giovani para ir para a Bahia para disputar o campeonato 

sub 21, ajudou no transporte a equipe de judô para Três Lagoas, 

incentivo para o décimo quinto campeonato de futebol suíço do 

sindicato dos funcionários públicos, também ao atleta Paulo Francisco 

dos Santos, à equipe de basquete que disputou o cone sul em Iguatemi, 

disponibilizaram transporte para a equipe de voleibol masculino e 

feminino para ir para Mundo Novo e muitos outros incentivos, então 

estão fazendo o máximo possível para ajudar as demandas que chegam 

até a gerência de esportes. E como o vereador Júnior disse é preciso 

ampliar o leque de modalidades esportivas, mas com o que foi permitido 
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esse ano tem trabalhado no limite e tem feito milagre na medida de 

tentar trazer a cada um daqueles que mais necessitam de apoio. A 

partir do advento da lei de fomento ao esporte a forma correta de 

estar levando auxílio financeiro é através das associações porque o 

tramite fica mais fácil para formalizar o termo de fomento ou ajuda de 

custo entre o poder público e as associações. 

Claudio falando que foi muito boa essa explicação porque ele sempre 

recebe pessoas solicitando ajuda e esclareceu a população para que se 

organizem através de associação para que consigam o recurso 

necessário. Falou ainda do Coopercowntry que é uma festa de rodeio 

que sempre movimentou a cidade no passado, então pergunta se seria 

possível para o próximo ano fazer essa festa porque o rodeio é um 

esporte. 

Gerente Convidou o vereador para ajudar a fomentar esse debate e 

para a necessidade de uma associação para que o financiamento fique 

mais fácil, porque a grande preocupação é a lei de responsabilidade 

fiscal e a lei que fala a forma que pode ser feito, então a primeira causa 

para resolver esse problema é formatar as associações, dar a elas 

utilidade pública, trazer o público para o debate e levar as 

necessidades para o executivo e tendo o financiamento acontecerá com 

a maior tranquilidade possível. 

Claudio disse que sabe com o recurso próprio do município é possível 

fazer e quem sabe dentro de um planejamento futuro consiga um 

recurso federal, estadual para esse fim e agradeceu. 

O Senhor Presidente convidou o Vereador Fabiano Domingos dos 

Santos que cumprimentou ao Senhor Presidente, aos nobres colegas, 

público presente, ouvintes da rádio, gerente Ezio e disse que foi 

procurado por alunos do Instituto Federal que vão representar Naviraí 

em Campo Grande nas modalidades de cem, duzentos e quinhentos 
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metros e irão com recursos próprios, mas perguntaram se não tem 

possibilidade da prefeitura dar uma ajuda de custo. 

Gerente a possibilidade existe dentro da medida do fluxo de caixa da 

gerência de finanças, mas tem que fazer a solicitação com o valor e a 

finalidade para que possa fundamentar na gerência de esportes a 

solicitação de um parecer jurídico e tudo isso tem que ser com 

antecedência, porque de última hora não consegue fazer os trâmites 

legais.  

Fabiano Perguntou se o balneário é da pasta de esportes e se for quer 

saber o que será feito para fomentar o esporte. 

Gerente Disse que o balneário está locado dentro da pasta de serviços 

urbanos embora seja uma praça esportiva, mas o Adriano Silvério que é 

o gestor da pasta sempre disponibilizou o local quando solicitou, onde 

foram executadas algumas ações como o campeonato inter bairros e 

agora está sendo usada para as aulas de ritmos da professora 

Jaqueline, mas acredita que é preciso ocupar melhor aquele espaço para 

as crianças. 

Fabiano Perguntou se tem vantagem de retroceder de gerência para 

núcleo ou fundação? 

Gerente Compete ao executivo essa formatação na alteração no 

organograma, mas a seu ver prejudicaria a forma de atuação da 

gerência de esportes, porque hoje tendo como base, é autônoma e o 

gestor pode fazer as escolhas das atividades, mas mesmo assim tem 

bastante dificuldade em coloca-las em prática, acredita que ficará mais 

difícil, mas não impossível de se fazer.  

Fabiano Perguntou se já contataram o ministério do esporte para vir 

alguma verba para o município. 

Gerente O cadastramento de projetos esportivos que forem 

construções de praças é de responsabilidade da gerência de obras. Mas 

ele fez um ofício solicitando a gestora Ana Paula para dar melhores 
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condições ao ginásio poliesportivo, que precisa passar por uma reforma 

para as adaptações às normas dos bombeiros, a implantação de uma 

academia ao ar livre, a implementação de um campo de futebol, de uma 

pista de caminhada e uma quadra de vôlei de areia, e estão no aguardo 

desse projeto arquitetônico e as planilhas de custos, porque conforme 

conversado o orçamento é escasso e partiria com a ajuda dos nobres 

vereadores para tentar realizar esse projeto que é de suma relevância 

para essa área esportiva central que contemplaria vários bairros e 

quadrantes da cidade. 

Fabiano Disse que o Pacolão já foi usado por muitos jogadores bons no 

passado, e agora está praticamente largado, mas será usado no 

campeonato amador, quer saber se tem algum projeto para manter em 

bom estado? 

Gerente Disse entender que aquela praça esportiva tem uma relevância 

histórica na cidade de Naviraí, mas tem que ter um investimento mais 

efetivo, e o presidente do Bairro Jardim Progresso já o procurou por 

várias vezes falando da importância daquela praça esportiva, mas 

sempre esbarram na falta de dinheiro e de equipe, porque é necessário 

que as obras que foram iniciadas no ano de 2010 pelo prefeito Zelmo de 

Brida e fez a reformulação do estádio, depois a implementação da 

quadra e no governo do Léo Matos tiveram a implementação da 

academia de saúde e falta a pista de caminhada que não está concluída, 

falta colocar iluminação para que a praça seja ocupada pelos moradores 

da região, afastando os vândalos que depredam o patrimônio público. 

Estará buscando junto ao governo municipal, porque o Izauri não tem 

medidos esforços para dar condições para que o esporte trabalhe e se 

desenvolva fazendo ações centralizadas nas praças esportivas nos 

bairros. É preciso fazer uma reforma efetiva e estará falando com o 

gestor. 
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Fabiano Agradeceu e disse que ele e sua equipe estão fazendo um 

grande trabalho e todos estão a disposição. 

O Senhor Presidente Jaimir José da Silva perguntou se tem ajuda de 

custa aos atletas e termo de fomento. 

Gerente Disse que esse ano a prioridade é o resgate do esporte amador 

e lazer que vinha sofrendo nos últimos dois anos por falta de 

investimento, então propôs um calendário bastante enxuto, mas que 

contemplasse a população em todos os meses do ano, esse foi um meio 

de fomentar para fazer que o esporte estivesse em evidência e como já 

disse anteriormente já teve alguns apoios financeiros de acordo com o 

que foi possível fazer. 

Jaimir Disse ser um dos fundadores do projeto nascer, que já tem sete 

meses e ainda não foi aprovado nenhuma ajuda de custo e ele o 

empresário Adriano tem mantido, e gostaria de saber se a pasta de 

esporte teria condições de assumir um projeto que tem mais de 

trezentas crianças treinando? 

Gerente Todo projeto esportivo tem que passar por uma certa 

formalidade de protocolo, foi levado a ele esse projeto há algum tempo 

e remeteram para a assistência social que ficou a comissão de avalição 

de programas e projetos esportivos, com valor de sessenta e quatro mil 

reais com desembolso de oito mil mensais durantes os oito meses, então 

já tem um tempo que esse projeto já está caminhando e foi protocolado 

com a responsável pela análise de projeto para ver se é de relevância e 

dali segue direto para a secretaria de administração para a 

formalização de fato do convênio, e tendo em vista dentro do 

orçamento previsto para a gerência de esportes que é de um milhão 

duzentos e oitenta mil reais para o calendário de 2017 fazer esse 

termo de fomento e ajudar o esporte de base do projeto nascer, mas 

estão travados na formalidade, quanto ao recurso acredita que não é 

problema. 
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Pela ordem o vereador Simon disse que esse projeto nascer já foi 

aprovado pela câmara, mas depois de aprovado houve uma mudança na 

lei federal nos trâmites de autorização desse fomento e o prefeito 

emitiu um decreto falando que esbarrava o projeto. Mas esse decreto 

foi emitido após aprovação e por ser um erro do executivo já irão dar 

sequencia ao projeto. O vereador Ederson falou que o prefeito Izauri 

fez alguns requisitos para que fosse de utilidade pública, mas o projeto 

Nascer não se enquadra nesse decreto e em conversa viram que 

cometeram um lapso no trâmite desse projeto no paço municipal e estão 

revendo porque a aprovação foi anterior ao decreto, então serão feitos 

os repasses a partir desse mês. 

Jaimir agradeceu ao gerente de esporte e lazer, Ezio Amancio de Brito 

por ter atendido desejando que o esporte continue nessa linha 

crescente sempre. 

Gerente Agradeceu a cada um dos nobres vereadores e vereadoras que 

contribuíram para que o debate fosse bem esclarecedor a população. 

 

 

Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao primeiro secretário para 

fazer a leitura do expediente – informou que a ata da 26ª Sessão 

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

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

Ofício nº 232/17/GEDEC do Senhor Fernando Tadashi Kamitani, 

Gerente de Desenvolvimento Econômico, solicitando o acompanhamento 

do Excelentíssimo Senhor Vereador Eurides Rodrigues, em viagem na 

data de 05/09/2017 em visita a Fábrica de Torneiras do Senhor Paulo 

Leão e outras Fábricas na cidade de Loanda/PR. O Senhor Presidente 

informou que o Excelentíssimo Senhor Vereador viajou acompanhando o 

Gerente, estando pois sua ausência abonada da presente sessão 

ordinária. 
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Ofício nº 232/17/GAD do Excelentíssimo Senhor José Izauri de 

Macedo, Prefeito Municipal, solicitando a juntada de documentação ao 

Projeto de Lei Nº 17/2017 em tramitação na Casa. O Senhor Presidente 

solicitou que seja feita a juntada da documentação ao referido projeto. 

Ofício nº 234/17/GAD do Excelentíssimo Senhor José Izauri de 

Macedo, Prefeito Municipal, solicitando a juntada de documentação ao 

Projeto de Lei Nº 23/2017, em tramitação na Casa. O Senhor 

Presidente solicitou que seja feita a juntada da documentação ao 

referido projeto. 

Ofício nº 235/17/GAD do Excelentíssimo Senhor José Izauri de 

Macedo, Prefeito Municipal, solicitando a juntada de documentação ao 

Projeto de Lei Nº 24/2017, em tramitação na Casa. 

O Senhor Presidente solicitou que seja feita a juntada da 

documentação ao referido projeto. 

Ofício nº 236/17/GAD do Excelentíssimo Senhor José Izauri de 

Macedo, Prefeito Municipal, solicitando a juntada de documentação ao 

Projeto de Lei Nº 26/2017, em tramitação na Casa. O Senhor 

Presidente solicitou que seja feita a juntada da documentação ao 

referido projeto. 

 

 

Apresentação dos Projetos 

 

 

Projeto de Lei Complementar nº 06/2017 de autoria do Poder 

Executivo; que em súmula: Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da 

Prefeitura Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, e dá 

outras providências. O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é 

matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões 
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para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que 

confere o regimento interno. 

 

Projeto de Lei nº 32/2017 de autoria do Poder Executivo; que em 

súmula: Autoriza o Poder Executivo a doar Pneus ao Estado de Mato 

Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e 

Segurança Pública, para uso da Policia Militar Ambiental de Naviraí-

MS, 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 35/2017 de autoria do Poder Executivo; que em 

súmula: Dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro para a 

empresa Enjoy Empreendimentos Energéticos Eireli-ME, na forma de 

pagamento de aluguel, 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 17/2017 de autoria do Vereador Antônio Carlos 

Klein; que em súmula: Dispõe sobre instituição da "SEMANA DO 

FOLCLORE" em Naviraí 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. 
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Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções:  

 

 

Requerimento n° 119/2017 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para a Senhora Ana Paula 

Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, e para o Senhor Emerson 

Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, 

requerendo que seja enviada a esta Casa de leis, a cópia da Ata da 

Audiência Pública, na qual foram discutidos assuntos relacionados ao 

trânsito do nosso município. Com maior relevância o assunto da Lei nº 

1.999, de 25 de maio de 2016, posto que, no art 3º da mesma, é 

solicitado que seja feita essa Audiência. O Senhor Presidente colocou 

em discussão, com a palavra o vereador autor falando que com o 

aumento da frota de veículos algumas medidas de trânsito tem que ser 

tomadas, e o prefeito deveria trazer a responsabilidade de uma forma 

mais técnica, contratando o engenheiro de tráfego para fazer um 

levantamento e fizesse o que é melhor para o trânsito de Naviraí. O 

Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade.  

 

Requerimento n° 151/2017 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock; expediente endereçado ao Senhor Marcelo Vinhaes 

Monteiro Diretor Presidente da Empresa Energisa Mato Grosso do Sul - 

Distribuidora de Energia S.A., com cópia para o Senhor Neil Cristian 

Maxuell - Diretor da Agência Energisa de Naviraí - MS, requerendo que 

seja realizada a regularização da constante queda e oscilação de 

energia no município de Naviraí-MS, principalmente no bairro Jardim 

Paraíso. Requeremos, ainda, a ampliação dos meios de informações 
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sobre as manutenções programadas nos bairros, e que toda a agenda 

dos meses em que as mesmas ocorrerão, além de serem comunicadas 

pelo rádio, que sejam providenciadas por meio da internet e por folders 

deixados nos órgãos públicos municipais, como a Prefeitura, Câmara e 

até mesmo no prédio da Energisa, contendo toda a programação dos 

dias, horários e meses em que será realizada. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra a vereadora autora falando que as 

pessoas estão reclamando muito em toda cidade, mas principalmente do 

Jardim Paraíso onde estão perdendo muitos eletroeletrônicos devido a 

oscilação de energia e espera que a Energisa faça um trabalho de 

qualidade. O Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado 

por unanimidade.  

 

Requerimento n° 152/2017 de autoria do Vereador Antônio Carlos 

Klein e outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Jaimir José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, 

requerendo que seja realizado no âmbito da Câmara Municipal, com a 

devida urgência, um PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS, com adoção 

de medidas rigorosas de contenção de despesas, em face das 

dificuldades financeiras enfrentadas pelo Município para a prestação 

de serviços à População, incluindo no plano a redução de gastos gerais, 

contratos de pessoal comissionado, gratificações comissionadas, 

redução e limitação de diárias de vereadores e de pessoal, redução de 

gastos com combustível incluídos os apresentados como verba 

indenizatória, redução de participação em cursos, tanto para 

vereadores para como funcionários, além de outras despesas, e, com 

estudos para a redução do índice do duodécimo. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra o vereador Klein falando que existe 

uma preocupação com todos os vereadores desta casa com relação as 

despesas que são feitas mês a mês aqui, principalmente de como está 
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difícil a situação na cidade que não tem dinheiro para nada, e na câmara 

teve mês que ultrapassou o valor do duodécimo e tem uma preocupação 

que teria que sobrar muito mais, então tem que ser feito um plano de 

redução de despesas e fazer uma forma de conter os gastos, porque 

nesse momento de crise não pode ter gastos crescentes na câmara e 

sim decrescentes, e com todo o respeito à administração que a mesa 

diretora faz, está aqui no sentido de colaborar com a mesa para 

estudar uma forma de reduzir esses gastos, para caminhar com 

segurança e não correr nenhum risco da população dizer que vem muito 

dinheiro para cá e está faltando dinheiro no município para atender a 

população. Com a palavra o vereador Marcio falando que a presidência 

do Jaimir tem feito um grande trabalho, fazendo economia total, feito 

até pregão que nunca houve, com muita transparência, mas falou que 

gestão passada um vereador ganhava cinco mil reais e hoje ganha dez 

mil reais, então o primeiro passo para a redução seria fazer uma lei e 

acabar com o salário de vereador, tem que começar a pensar nisso e 

acabar com a demagogia nessa casa de leis, porque seria uma economia 

de cento e trinta mil reais para o município. Com a palavra o vereador 

Klein que falou que não quer criar polêmica, mas como usou a palavra 

demagogia, demagogia foi o que ele disse, vereador que foi campeão de 

diária na gestão passada e agora também, e são esses gastos que tem 

que cortar, excessos de diárias, é excesso de verba indenizatória e já 

fez um projeto para extinguir a verba indenizatória e o vereador 

Marcio foi um dos que votou contra, isso é demagogia, porque o 

vereador tem que ser bem remunerado porque tem que prestar um 

serviço de qualidade, porque a população quer vereador bem preparado, 

bem qualificado, trabalhando pela população e não gastando o dinheiro 

com outras coisas para complementar salários, é por isso que está 

pedindo um plano de redução de despesas, para que acabe com as 

mordomias que existe, acabar com o empreguismo, não precisa de 
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tantas contratações, não correr atrás de diárias, não gastar com mapas 

que é desnecessário, são essas despesas que tem que cortar e que possa 

gastar o estritamente necessário nesta casa. Com a palavra a vereadora 

Lourdes falando que essa colocação que foi feita não tem nada de 

demagogia, porque enquanto presidente de uma casa ou de uma 

instituição, tem que ser feita uma reunião e conversar com todos sobre 

os gastos a serem feitos, e sobre as diárias tem que ver se tem a 

necessidade para o curso, porque todos formam a casa. O vereador 

Jaimir falou que se for assim não precisa ter presidente e nem a mesma 

diretora. Com a palavra o Vereador Claudio falando que não vê 

demagogia por estar pedindo para reduzir gastos, e sim porque estão 

em uma fase diferente. No ano passado no mandato do presidente 

Benedito que conduziu muito bem esta casa, ganhavam sete mil e 

quinhentos reais e foi economizado mais de um milhão de reais no ano, 

então quando falam em fazer economia é para acabar com os excessos e 

gastos desnecessários, e não pode aceitar um vereador que é campeão 

em diárias falar em demagogia, e falar que tem que cortar o salário de 

vereador, sendo que é um direito de todo trabalhador, e o vereador tem 

que ser bem remunerado sim. Um aparte da vereadora Cris Gradella 

falando que existem coisas que são prerrogativas da mesa, que estão 

aqui para fiscalizar, questionar, porque as contas estão à disposição, 

mas a compra do que quer que seja desta casa é prerrogativa da mesa, 

porque foi eleita uma mesa diretora, então eles têm o poder de cortar 

ou não os gastos e de comprar as coisas. Com a palavra o vereador 

Josias falando que essa discussão é importante, porque é para 

acrescentar no sentido de melhorar, esse requerimento é louvável e 

cabe a mesa analisar e responder o requerimento. Com a palavra o 

vereador Marcio falando que essa mesa foi eleita democraticamente 

pelo maior número de vereadores e essa câmara tem o portal da 

transparência, com todo respeito ao Dito e aos outros presidentes, mas 
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o Senhor Jaimir trouxe uma transparência nessa casa de leis, dando 

credibilidade aos trabalhos e o parabenizou pela democracia que aplica 

nessa casa de leis e os demais vereadores tem que entender que se o 

presidente resolver pintar essa casa de azul será uma prerrogativa 

dele, porque foi eleito para conduzir por dois anos, então esse respeito 

tem que ter e disse que tem viajado muito, mas sempre a trabalho pelo 

município e pelo povo, e se tem que fazer redução tem que começar 

pelos vereadores. O vereador Josias disse que a crítica é louvável 

quando é construtiva, mas quando a crítica desqualifica por méritos 

pessoais, então discorda, e quando tem provas tem que denunciar; esse 

requerimento é oportuno, mas essa mesa tem consciência do trabalho 

que está sendo feito com o Senhor Jaimir conduzindo os trabalhos com 

seriedade, mas os vereadores podem conversar e fazer um melhor 

planejamento devido a situação em que o município passa, porque aqui 

não tem atos de corrupção como alguns querem de fato que tenha 

porque são pessoas que vivem disso, os vereadores seguem orientação 

do ministério público e fazem o que está dentro da lei. Com a palavra a 

vereadora Rosangela comentando que também assinou esse 

requerimento e não esperava que iria dar todo esse ibope, porque o que 

querem realmente é um estudo para a diminuição de gastos porque 

estão preocupados com o pleito, sabe que o Senhor Jaimir está 

trabalhando muito bem e com transparência, porque está vendo, mas o 

que não concorda é com grandes despesas e poderia nesse primeiro 

momento trabalhar de uma forma mais enxuta, porque é isso que o povo 

está cobrando, não tem motivo para ficarem nervosos, e o intuito dos 

vereadores nesta casa é que seja um pleito sem tumulto para que 

consigam resgatar a credibilidade do político. Um aparte do vereador 

Ederson Dutra falando que o vereador Klein tinha falado desse 

requerimento e que gostaria de assinar junto, mas não chegou até ele, e 

não tem nada demais, é simplesmente para se policiar porque estão 
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mexendo com o dinheiro público e é muito oportuno, não é preciso ficar 

nervoso, a câmara tem que ser unida para o bem do povo. Com a palavra 

o vereador Jaimir falando que há quatorze anos ninguém mexia nos 

móveis desta casa e hoje a secretaria tem móveis descentes, nova 

pintura no plenário, no saguão, sobre os vasos novos, disse que foram 

dados de presente a esta câmara; informou que por quarenta e dois 

anos só trabalhou com contabilidade, mas levou a contabilidade da 

câmara para um das pessoas que mais entende de contabilidade em 

Naviraí e ele disse que aqui se faz milagre, e o vereador fez um relato 

de tudo o que é gasto nesta Casa e mesmo assim conseguiram 

economizar e devolver cento e cinquenta mil à prefeitura e tem um 

saldo de trezentos e dois mil e quarenta e cinco reais, para economizar 

mais que isso, a única coisa será abaixar o salário. O vereador Klein 

solicitou a palavra pela liderança do PV e disse que a vereadora 

Rosangela e os vereadores Ederson e Josias disseram que não havia 

necessidade de tanta polêmica e desculpas com relação aos gastos da 

câmara, porque estão aqui colocando despesas que existem aqui na casa 

administrativa e pedindo que seja feito um plano de contenção de 

despesa a exemplo de outras câmaras que tem feito, e quando vê essa 

preocupação de não atender ao pleito e de tentar de alguma forma 

reduzir, não é contra diárias, é contra o excesso que existe, porque 

quando entrou nesta casa a diária era novecentos e dez reais e um 

requerimento de sua autoria que reduziu para quinhentos e oitenta e 

seis e hoje está em seiscentos e pouco, quem sabe deveria reduzir mais 

um pouco, na gestão passada entrou com um pedido de extinção da 

verba indenizatória e foi rejeitado pelos vereadores, tem várias coisas 

que é possível fazer para contenção de despesa, para poder sobrar mais 

dinheiro e trabalhar com folga; quando faz um pedido aqui não é 

criticando a administração da mesa diretora, mas pedindo um plano e se 

depois de estudo verificar se não é possível tudo bem, mas se é possível 
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reduzir nem que seja dez reais por mês é interessante, porque é 

dinheiro do povo, então não vê necessidade de discussão desse 

requerimento, mas que tenha boa vontade da mesa diretora para ver o 

que é possível fazer, não é nada contra a mesa diretora, mas é seguindo 

um princípio que todo vereador tem que ter, que estão aqui para 

fiscalizar todos os atos do executivo e do legislativo. O Senhor 

Presidente colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade.  

 

Requerimento n° 153/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

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

Lourdes Ferreira Liutti, Gerente de Educação e Cultura, requerendo 

que seja encaminhado a esta Casa de Leis as seguintes informações 

referente ao quadro funcional das escolas e creches da Rede Municipal 

de Ensino: 1. A quantidade de servidores convocados nos cargos de 

Agente de Serviço Escolar, Cozinheiro Escolar, Auxiliar Administrativo 

e Assistente Administrativo do concurso de provas de títulos realizado 

no ano de 2016; 2. A quantidade de servidores que efetivamente 

tomaram posse e encontram-se em atividade nas Unidades Escolares; 3. 

A jornada de horas diárias praticada por esses servidores; 4. Os 

horários de entrada e saída dos referidos servidores; Indicamos ainda 

que seja adotado o regime da jornada de 06 (seis) horas diárias de 

trabalho para todo o administrativo da Rede Municipal de Ensino como 

forma de garantir o cumprimento da Resolução GEMED/GAB/N.º 

04/2013 de 03 de dezembro de 2013 que dispõe sobre o expediente 

dos servidores administrativos da Rede Municipal de Ensino. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador autor 

falando que é uma situação que constatou e é uma discrepância que 

precisa ser corrigido, e disse que é de conhecimento de todos que ele 

tem acompanhado o funcionamento das gerências municipais, da 
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administração municipal como um todo e principalmente das escolas, e 

na campanha um dos compromissos assumido pelo prefeito municipal foi 

de manutenção da jornada diária de seis horas para os servidores 

administrativos de toda rede municipal, escolas e creches, com 

servidores administrativos das secretarias, as cozinheiras e 

cozinheiros e os agentes de serviço escolar, essa foi uma conquista na 

gestão do Zelmo de Brida, que a categoria se mobilizou e conseguiu 

junto ao sindicato, junto a prefeitura o reconhecimento dessa 

necessidade, inclusive com as justificativas técnicas; entrou a 

administração do prefeito Léo foi feito novamente o resgate dessa 

discussão e foi mantido em 2013 emitido uma resolução de nº 4/2013, o 

ano passado foi assumido esse compromisso pelo prefeito, esse ano 

aconteceu uma reunião com os agentes de serviço escolar e as 

cozinheiras e foi relatado aqui e oficializado a necessidade de 

contratação de mais pessoas porque o efetivo era pouco, insuficiente e 

começaram o pleito para que os aprovados em concurso fossem 

chamados e chamaram mais de cinquenta pessoas, mas ainda é 

insuficiente e estão trabalhando oito horas, diferente dos demais, 

então o acordo que foi feito, o compromisso que foi assumido na 

campanha e depois na reunião com a presença do sindicato e deste 

vereador, está sendo descumprido, ignorado e não pode ter um 

tratamento diferenciado para a mesma categoria, porque exerce o 

mesmo cargo, a mesma função, ganha o mesmo salário, então tem que 

ganhar a mesma quantidade de horas, e já ficou provado que a adoção 

das seis horas é benéfico para o professor, para o atendimento da 

unidade escolar e para a qualidade de vida das pessoas, é uma conquista 

de direito dessas pessoas e precisa ser respeitado. Está aqui com esse 

requerimento dando a oportunidade para o prefeito, para a gerente de 

educação revê essa posição e para resolver essa situação na esfera 

administrativa com bom senso e diálogo. Um aparte da vereadora 
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Lourdes parabenizando e falando que tudo isso é um absurdo e gostaria 

que a comissão de educação assinasse. O vereador Júnior agradeceu e 

disse a luta continua porque o servidor público precisa ser respeitado e 

que está atento e que as portas estão abertas para atender a 

população. O Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado 

por unanimidade.  

 

O vereador Ederson pediu autorização para se retirar da sessão, devido 

uma audiência, o Senhor Presidente o dispensou. 

 

Requerimento n° 155/2017 de autoria da Vereadora Maria Cristina 

Tezolini Gradella; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Edvan 

Thiago Barros Barbosa, Gerente de Saúde, requerendo informações 

sobre quais providências estão sendo tomadas em relação ao 

desmoronamento da fossa séptica do Centro de Especialidades Médicas. 

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

autora disse que essa fossa séptica está desmoronando há mais de dois 

anos, fica ao lado de fora da unidade, entre o posto e o centro 

odontológico e não tem nenhuma faixa interrompendo a circulação no 

local, foram feitos requerimentos, enviados ofícios com fotos e nada foi 

feito até o momento, e espera que sejam tomadas providências pela 

gerência de obras e pela gerência de saúde, porque está muito perigoso, 

assim como a fossa do posto do Boa Vista que também está aberta. Um 

aparte da vereadora Lourdes, falando que ela e o vereador Fabiano já 

solicitaram providências no Boa Vista e que o gerente Adriano se 

prontificou e colocou terra, mas isso é um trabalho para a gerente de 

obras. A vereadora Cris disse que esse pedido tem que partir do 

gerente de saúde, e resolver o problema definitivamente. O Senhor 

Presidente colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade.  
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Indicação n° 164/2017 de autoria do Vereador Ederson Dutra; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Jaimir José da Silva, 

Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, indicando que seja 

concedido aos Senhores Claudineis Galinari, Ronald de Almeida Cançado 

e as Senhoras Sandra Isabel Bogaz Nespolo e Rosângela Aparecida 

Zaupa Magrinelli - a Honraria, com base no Decreto Legislativo Nº 

005/2010, o "PRÊMIO XI DE NOVEMBRO". O Senhor Presidente 

solicitou ao Secretário que faça o encaminhamento da mesma. 

 
Indicação n° 165/2017 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues e 

outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Edvan Thiago 

Barros Barbosa, Gerente de Saúde, indicando que o ponto para 

transporte de pacientes seja transferido para o Hospital Municipal. 

Atualmente, os pacientes, que fazem tratamento médico fora do 

município, aguardam o transporte em frente à Gerência de Saúde. O 

Senhor Presidente solicitou ao Secretário que faça o encaminhamento 

da mesma. 

 

Indicação n° 167/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Deputado Estadual Amarildo Cruz, ao Excelentíssimo Senhor Deputado 

Estadual José Almi Pereira Moura, ao Excelentíssimo Senhor Deputado 

Estadual João Batista dos Santos e ao Excelentíssimo Senhor Deputado 

Estadual Pedro Kemp, indicando que seja encaminhado um requerimento, 

partindo da bancada de deputados estaduais do Partido dos 

Trabalhadores (PT), à Diretoria da Empresa OI Telecomunicações, de 

modo que sejam atendidos os pleitos dos Empresários no Distrito 
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Industrial de Naviraí e da população naviraiense, no tocante a ampliação 

da cobertura e capacidade de serviços de telefonia fixa e "internet" 

banda larga. Solicita, ainda, que seja agendada uma reunião com a 

respectiva diretoria para tratar dos referidos assuntos. O Senhor 

Presidente solicitou ao Secretário que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

Indicação n° 168/2017 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

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

Rocha, Gerente de Obras, indicando que seja inserido no Plano de 

Expansão da Rede de Esgoto, a instalação de esgoto na Rua Rio Branco, 

Centro. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Moção de Pesar nº 37/2017 de autoria do Vereador Fabiano 

Domingos dos Santos e outros edis; expediente endereçado aos 

familiares da Senhora Geny Jacinto de Andrade, apresentando nossas 

mais sinceras condolências à família da Senhora Geny Jacinto de 

Andrade, pelo seu falecimento ocorrido no dia 29 de agosto do corrente 

ano. Sua ausência entristece seus familiares e amigos. Que neste 

momento de imensa tristeza e sofrimento, roguemos a Deus que dê 

forças aos seus familiares, para que possam lidar com este momento 

difícil. Que Deus ilumine as vidas e conforte o coração dos familiares 

enlutados. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Moção de Pesar nº 38/2017 de autoria do Vereador Ederson Dutra e 

outros edis; expediente endereçado aos familiares da Senhora Ivanir 

Zaguette da Silva, apresentando as nossas sinceras condolências, 
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expressando toda a nossa tristeza e comoção pela perda dessa grande 

mulher, que faleceu no dia 28 de agosto do corrente ano. Deixando um 

vazio naqueles que lhe eram próximos. O Senhor Presidente solicitou ao 

Secretário que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Por questão de ordem o Vereador Marcio Scarlassara falou sobre a 

resposta ao requerimento da vereadora Lourdes onde solicitava 

informações sobre as cirurgias eletivas, e o gerente de saúde informou 

que foi determinada a suspensão temporária de todos procedimentos 

cirúrgicos eletivos, a contar do dia três de setembro. 

 

Falou também da resposta com a questão dos otorrinos, informando que 

não foi feito nenhuma cirurgia desde a contratação dos dois médicos, 

falando que só tem uma demanda. O vereador Marcio disse que a 

situação da saúde em Naviraí é uma vergonha. 

 

Por questão de ordem o Vereador Simon comentou que estão tendo 

êxito nas sabatinas com os gerentes, mas solicitou que seja feita a 

convocação de gerente em uma semana e na outra semana seja dado 

atenção ao expediente da casa, porque está dificultando um pouco os 

trabalhos dos vereadores. 

O Senhor Presidente informou que irão se reunir para discutir sobre 

esse assunto. 

 

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

Ordem do Dia. 

 

Projeto de Lei nº 11/2017 de autoria do Vereador Antonio Carlos 

Klein; que em súmula: Institui no calendário de Comemorações Oficiais 

do Município de Naviraí, a Semana de Valorização da Família e dá outras 
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providências. Foi apresentado o parecer da Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação; favorável à aprovação do referido projeto, que 

colocado em discussão e votação, foi aprovado em primeira e única 

votação; em seguida foi colocado em primeira e única votação o referido 

projeto, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Projeto de Lei n° 29/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal; 

que em súmula: Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de 

Fomento, com base no Decreto Municipal nº 69/2017 e Lei Federal nº 

13.019/2014, com a FUNDAÇÃO PIO XII, 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 e votação, 

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 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 cinco dias do mês de 

setembro do ano de dois mil e dezessete.  
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 Jaimir José da Silva 
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