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ATA DA 29a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19/09/2017. 

 

 

 

Aos dezenove 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, 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. O Senhor Presidente fez a leitura da Moção de Pesar n° 

39/2017 de autoria do Vereador Simon Freitas Alves da Silva e outros 

Edis; expediente endereçado à família da senhora Maria do Céu da Silva 

Souza, apresentando as nossas mais sinceras condolências, pelo 

falecimento da sua ente tão querida, que ocorreu no dia 14 de setembro 

do corrente ano. Reiteramos que esta Casa não poderia deixar de se 

associar ao pesar de seus familiares, manifestando nosso profundo 

respeito. Rogamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados. 

Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de 

todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que a 

senhora Maria do Céu descanse em paz. Dona Maria do Céu, como 

muitos a conheciam, foi exemplo de mulher, mãe, vó, amiga, guerreira e 
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chefe de família. Com seu jeito delicado e gentil conquistava a todos 

que a conheciam. O sorriso em seu rosto, sempre alegre, sempre doce, 

acolhia a todos com carinho. Um ser humano incrível, uma filha de Deus 

abençoada. Deixa a tristeza da saudade em todos que a conheceram e 

que tiveram o privilégio de conviver com ela. O Senhor Presidente 

solicitou a todos que se fizessem de pé para um minuto de silêncio. O 

Vereador Marcio cumprimentou a todos e ao Senhor Helberson Pereira 

de Souza, conhecido como Berson, filho da Maria do Céu, e pediu 

permissão para registrar seus sentimentos à família, porque a Senhora 

Maria do Céu era uma amiga muito especial e que sempre atendeu bem a 

todos e como ele trabalha com dependentes químicos e pessoas 

carentes, várias vezes era preciso reconhecer firma, tirar segunda via, 

declarações, sempre fazia gratuitamente no cartório. O vereador 

Josias solicitou um aparte cumprimentando a família da D. Maria e disse 

que é um sentimento de perda muito grande para Naviraí, mas teve o 

prazer de juntamente com outros vereadores conceder o título de 

cidadã naviraiense, pelo respeito e pela dignidade que sempre teve 

nesse município. 

Em seguida o primeiro secretário fez a leitura do Projeto de Lei nº 

41/2017 de autoria do Poder Executivo; que em súmula: Denomina-se 

“Maria do Céu Silva de Souza”, o prédio que abriga o Centro de 

Convivência do Idoso, 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. 

 

Foi lido o Ofício n° 227/2017/NAVIRAIPREV do Senhor Moisés 

Bento da Silva Júnior, Diretor Presidente do NAVIRAIPREV, 

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

Senhor Presidente informou que o balancete se encontra a disposição 
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dos Senhores Vereadores na Secretaria desta Casa de Leis. Ofício nº 

248/17/GAD do Excelentíssimo Senhor José Izauri de Macedo, 

Prefeito Municipal, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de 

Lei nº 35/2017 que “Dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro 

para a empresa Enjoy Empreendimentos Energéticos Eireli-ME, na 

forma de pagamento de aluguel”. O Senhor Presidente informou que o 

referido projeto será retirado de tramitação a pedido do autor. Pela 

ordem o Vereador Júnior questionou à mesa se há alguma justificativa 

constante no ofício pedindo a retirada. O primeiro secretário informou 

que não há nada anexado. Por questão de ordem usou a palavra 

vereadora Lourdes informando que o projeto foi passado pelo 

desenvolvimento e os conselheiros fizeram uma ressalva com a questão 

do aluguel e a empresa não aceitou, esse foi o motivo da retirada. Foi 

lida a declaração do Gabinete da Deputada Federal Tereza Cristina, 

PSB/MS, informando sobre participação do Vereador Márcio André 

Scarlassara em reunião no dia 27 de junho de 2017. O Senhor 

Presidente informou que fica justificada e abonada ausência do 

Excelentíssimo Senhor Vereador Márcio André Scarlassara na 21ª 

Sessão Ordinária, realizada em 27 de junho do corrente ano. Foi lido o 

Requerimento de autoria da mesa diretora, solicitando a retirada de 

tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 002/2017, que “Inclui o 

Art. 9º-A e o anexo III, e altera a redação da ementa e dos artigos 1º, 

2º, alínea "a" do inciso I do art. 3º, 5º, §§ 1º e 2º do art. 8º, 9º, 17 e 18, 

da Lei Complementar nº 001/2001 que "Dispõe sobre o plano de cargos 

e remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Naviraí, Estado 

de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências". O Senhor Presidente 

informou que o referido projeto será retirado de tramitação a pedido 

dos autores com a aprovação de todos os vereadores. 
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Apresentação dos Projetos 

 

Projeto de Lei nº 24/2017 de autoria do Vereador Fabiano Domingos 

dos Santos; que em súmula: Institui, no calendário de Comemorações 

Oficiais do Município de Naviraí, a Peixada da Seleta Sociedade 

Caritativa e Humanitária – S.S.C.H. Com a palavra o vereador autor que 

cumprimentou ao Senhor Presidente, nobres vereadores, à família da D. 

Maria Do Céu reiterando seus sentimentos, aos ouvintes da Rádio 

Cultura e falou que fez esse projeto porque a Seleta é uma entidade 

que ao longo da história sempre trabalhou com o social, e começou a 

trinta anos atrás com a grande carência da época que era pra ajudar as 

famílias carentes da região do Varjão e a Escola Vinícius de Moraes, 

que foi mantida por mais de dez anos com alimentação para as crianças. 

Em outra fase com as instituições públicas assumindo esse papel de uma 

educação mais ampla, a Seleta passou a agir em outro objetivo, 

atendendo a carência da população que era a captação de mão de obra, 

com escola de corte e costura e informática por mais de dez anos; 

atualmente essa demanda é atendida pelo Sistema S (Termo que define o 

conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o treinamento profissional, 

assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que além de terem seu nome 

iniciado com a letra S, têm raízes comuns e características organizacionais similares. Fazem 

parte do sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do 

Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); e Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Comércio (Senac). Existem ainda os seguintes: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

(Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); e Serviço Social de 

Transporte (Sest)) e de um ano pra cá a entidade está atendendo outra 

carência séria e grave na sociedade, que é o amparo aos jovens e 

adolescentes muitos expostos aos riscos das drogas e da violência em 

geral, e está sendo feito um importante projeto esportivo nas artes 

marciais, atendendo crianças de dez anos até adultos, com mais de 
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cento e oitenta alunos entre as modalidades de judô, caratê e jiu jitsu, 

com os professores Fabiano, Jeancleber e Cleoni que são mantidos com 

recursos das promoções realizadas, assim como as viagens, os quimonos 

e as camisetas que são usados. A Seleta ajuda ainda instituições como a 

rede feminina de combate ao câncer, lar dos idosos, APAE e algumas 

igrejas; então espera que esse projeto seja aprovado. 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. 

 

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

 

 

Requerimento n° 159/2017 de autoria do Vereador Ederson Dutra e 

outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Clodomiro 

Nicacio Nascimento, Gerente de Finanças, requerendo informação 

sobre quais os meios de Comunicação (Imprensa), SITES, JORNAIS e 

outros que estão sendo pagos pela prefeitura. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra o vereador Simon falando que 

assinou esse requerimento para que todos tenham conhecimento quais 

são as empresas que hoje trabalham e recebem benefícios da 

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

por unanimidade. 
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Requerimento n° 160/2017 de autoria do Vereador Simon Rogério 

Freitas Alves da Silva e outros Edis; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Clodomiro Nicacio Nascimento, Gerente de 

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

requerendo as seguintes informações a respeito de valores pagos aos 

funcionários em cargos comissionados na atual gestão: Quem são os 

funcionários; Valores do salário base; Valor da gratificação recebida; 

Quais os critérios adotados para que recebam tal gratificação. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador 

Simon informando que não é contra a gratificação, mas quer saber quais 

sãos esses critérios adotados para receber, porque não acha justo que 

sejam retiradas as horas extras dos limpadores de ruas, como ouviu 

falar que o secretário de serviços urbanos já foi convocado e 

informado, e por incrível que pareça esse é um dos poucos trabalhos que 

vem dando certo no município, então quer informações de uma forma 

abrangente para entender a retirada de horas extras desses 

trabalhadores. Um aparte do vereador Ederson que cumprimentou a 

todos e disse que estava analisando esse requerimento e disse que os 

gerentes nesta gestão ganham bem e os trabalhadores braçais que 

realmente merecem a gratificação não estão sendo vistos com bons 

olhos pela administração, parece que nomeação, gratificação e 

exoneração estão sendo feitos tudo às escuras, como foi o caso da 

Gorete do Procon, que é de uma competência extraordinária e conseguia 

resolver os problemas com noventa e nove por cento de resolutividade, 

e hoje o Procon está sem comando. A administração não pode ser 

apenas para os gerentes e amigos do prefeito, tem que ser para o leque 

de funcionários, não pode cortar dos menos favorecidos, disse que quer 

ajudar o prefeito, participar da administração, mas que não pode 

compactuar com coisas assim, massacrar os pequenos e ajeitar os 
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grandes, então solicita que o prefeito reveja e que não corte as horas 

extras. O vereador Josias solicitou um aparte para parabenizar pela 

importância do requerimento e comentou que está chegando o 

organograma para fazer esse ajustamento que se faz necessário dentro 

da prefeitura, porque os gerentes realmente ganham bem, mas dentro 

desse setor um que merece é o Adriano e parabenizou toda a equipe 

desse setor, que tem um contingente mínimo, não é suficiente para 

atender a demanda no que tange a limpeza do município e tem se 

esforçado muito; e informou que o prefeito já retirou as gratificações 

desses funcionários que fazem a limpeza, sendo isso um absurdo, porque 

quando a pessoa trabalha e tem um aditivo se sente prestigiada e 

trabalha até melhor. A vereadora Lourdes solicitou um aparte falando 

achar um absurdo diminuir o salário de que já ganha tão pouco, e 

gostaria que o prefeito e as pessoas que ganham melhor na prefeitura, 

fizessem um teste de sobrevivência com o salário que esses 

trabalhadores ganham; aproveitou também para enaltecer o trabalho do 

Adriano que procura sempre atender as solicitações feitas a ele, sendo 

uma das pessoas mais competentes. O vereador Fabiano solicitou um 

aparte e disse que já que o prefeito retirou as gratificações e horas 

extras, deveria chamar as pessoas que passaram no concurso, porque 

são poucos os trabalhadores da pasta do Adriano. A vereadora 

Rosangela solicitou um aparte cumprimentando a todos e falou que se 

hoje tem problemas sérios e tem que fazer contenção de despesas, tem 

que começar a cortar de cima para baixo, porque um bom gestor tem 

que começar dos grandes para os pequenos, porque as mãos que varrem 

as ruas, pinta sarjetas, trocam lâmpadas, são esses serviços que estão 

sendo feitos e que está tendo retorno de agradecimento da população, 

então essa classe deveria ser bem remunerada, porque tirar o mínimo 

do mínimo é limitar a capacidade de sobrevivência e criar mais 

problemas, e está aqui para defender essa classe trabalhadora. O 
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vereador Simon retomou a palavra e disse que esses trabalhadores não 

tem gratificação e nunca tiveram, foram tiradas as horas extras que 

eles fazem para dar conta do serviço, isso que está sendo retirado; e 

em contrapartida acha que não pode contratar um funcionário e já 

colocar cem por cento de gratificação, por isso fez esse requerimento, 

para obter informações e fazer cobranças mais veementes, porque não 

é justo, é preciso ter coerência e ter critérios. Um aparte da vereadora 

Rosangela falando que irá organizar para que não pague hora extra nos 

postos de saúde, porque os médicos chegam atrasados e depois tem que 

pagar hora extra aos funcionários que ficam após o horário 

estabelecido para acompanhar o atendimento médico. O vereador Simon 

falou que não acha justo o que está acontecendo e quando cita o 

gerente dos serviços urbanos, não é porque ele é mil maravilhas não, 

mas pelo menos ele atende e não se esconde como os outros gerentes. O 

vereador Claudio solicitou um aparte, cumprimentou a todos e falou que 

realmente isso tem que ser revisto, porque essas pessoas trabalham 

muito e é preciso que o prefeito vá até as repartições para dar mais 

condições para todos trabalhar, porque falta veículo, maquinário, 

cimento e muitas outras coisas que travam o trabalho e a população 

cobrando cada vez mais. O vereador Simon disse que esse é um assunto 

que realmente causa desconforto a todos, então manda o requerimento 

para tentar contribuir e espera que o prefeito tome o controle, porque 

não querem ficar aqui falando de gerente porque é o prefeito quem 

manda, é ele quem tem a caneta nas mãos, então ele é que será cobrado, 

mas não está com intuito de interferir diretamente no trabalho do 

gerente de finanças e nem do prefeito, o que quer é que tenham o 

mínimo de bom senso e reconhecimento a todos os colaboradores da 

prefeitura, sem distinção de classes. O Senhor Presidente parabenizou 

o vereador Simon pelo requerimento. Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 
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Requerimento n° 161/2017 de autoria do Vereador Simon Rogério 

Freitas Alves da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o 

Senhor Eduardo Mendes Pinto, Gerente de Administração, o Senhor 

Clodomiro Nicacio Nascimento, Gerente de Finanças, requerendo 

informações se há empresas prestando serviço de consultoria na atual 

gestão. Caso haja, solicitamos estas informações: Quais são estas 

empresas; Modalidades de contratação; Valores contratados; Prazos; 

Número dos contratos. O Senhor Presidente colocou em discussão, com 

a palavra o vereador autor falando que faz essa cobrança devido o 

difícil momento financeiro que estamos atravessando, e o executivo 

deveria estar preocupado com a contenção de despesas, assim como o 

vereador Klein que sempre trás essas cobranças nesse sentido, então 

não tem o porquê de não cobrar também do executivo, porque é hora de 

conter gastos; tem o organograma para ser estudado, porque na 

justificativa diz que é para economizar. Um aparte do Vereador 

Ederson falando que são várias consultorias dentro da prefeitura, mas 

que não deveriam estar, porque se perguntar ao prefeito se ele conhece 

o funcionário comissionado que trabalha na gerência de meio ambiente, 

ele não sabe o nome; e esse organograma demorou nove meses para 

chegar nesta casa e acha que ficará mais nove meses para ser analisado, 

e isso se o prefeito não retirar, porque ele criou expectativa para as 

pessoas do município, então essa consultoria não deve ser boa porque 

foram nove meses para o organograma ficar pronto. Na saúde também 

tem consultoria e parece que recebe treze mil reais por mês. Sendo que 

a melhor consultoria que poderia ter era o prefeito sair do gabinete e 

conhecer quem trabalha nessa administração, porque ele não sabe quem 

trabalha com ele e não tem gente de confiança na prefeitura; disse 

ainda que o prefeito deveria ter reconhecimento político e não tem 
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porque o PV que o apoiou foi o primeiro partido a ser chutado, porque 

enxerga vereador como inimigo, mas eles estão aqui para ajudar na 

administração. O vereador Simon disse que quando cobra essa cautela 

com o dinheiro público, não é para prejudicar o prefeito, porque ele 

acha que a consultoria é uma coisa boa, mas quando tem o dinheiro para 

pagar e quando de fato necessita. Disse que recebe várias reclamações 

da população e dos funcionários porque a licitação não anda e tudo 

depende de licitação; deveria ter consultoria na licitação, mas não tem, 

e se não tem remédios e nem o básico para que contratar consultoria? 

O Vereador Klein solicitou a palavra e cumprimentou a todos e disse que 

como o vereador Ederson falou que o PV foi o primeiro partido a apoiar 

o prefeito, realmente foi o PV que abriu as portas para viabilizar a 

candidatura dele e abriu mão de um projeto político, porque o PV tinha 

candidato a prefeito e vice-prefeito, o seu nome Klein era cotado para 

ser candidato a prefeito e o nome da Lucia, filha da vereadora Lourdes 

também era pré candidata, e poderiam ter saídos juntos e vencido as 

eleições com uma certa facilidade porque as pesquisas indicavam isso, 

mas a diretoria executiva do PV resolveu apoiar o projeto político do 

atual prefeito, do DEM com o grupo econômico da cidade por trás, como 

a Copasul e vários outros grupos da cidade, e todos acreditaram que 

teriam condições de fazer uma boa administração e que Naviraí 

retomasse o crescimento, porque foi uma promessa da campanha do 

atual prefeito e sua equipe; a vereadora Lourdes e ele que são dois 

vereadores da bancada do PV tem feito muitas cobranças, o prefeito já 

teve tempo suficiente para começar a trabalhar, mas já estamos no mês 

de setembro e a cidade continua parada e com o povo descontente. 

Ficaram aguardando o organograma e quando chegou viram que trouxe 

uma nova forma de administrar a cidade, mas com as mesmas gerências 

e ainda o aumento de gerências, quando nem mesmo gerência deveria 

ter e sim voltar a ter secretários, para que as coisas pudessem andar 
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com mais fluidez e para ter economia, porque todos estão vivendo um 

momento de conter as despesas, mas não é tirar as horas extras das 

pessoas que varrem ruas, dos vigias, é fazendo um organograma que 

tragam as coisas mais para baixo, não com altíssimos salários para 

gerentes. Então são incoerências que estão acontecendo e a reclamação 

geral de todos os vereadores e da população, o prefeito não está 

ouvindo ninguém e não está encaminhando a cidade para que possa 

retomar o crescimento, então apoia esse requerimento no sentido de 

que o prefeito faça um plano de contenção de despesas e que não seja 

em cima dos mais humildes e sim dos mais abastados. Com a palavra o 

vereador Luiz Alberto que cumprimentou a todos e parabenizou o 

vereador Simon pela linha de cobrança, e entende que está preocupado 

de fato com a economia dos gastos públicos e preocupado também com 

a melhoria da condição de trabalho dos servidores públicos municipais; 

essa tem sido uma das bandeiras que ele tem levantado aqui, e está 

vendo uma dificuldade tremenda de se manter as ações condizentes 

com os discursos, mas deixa claro que não deseja o mal porque quer ver 

Naviraí prosperar, com geração de empregos, com a educação ganhando 

prêmios, com saúde de qualidade, com pessoas andando nas ruas com 

segurança, todos querem isso e o seu intuito, enquanto vereador é o 

bem da cidade, quando fala que o discurso não está sendo praticado, é 

justamente isso, porque o que ouviu em campanha, mesmo não tendo 

votado no Izauri, acreditou que seria diferente, que entraria para 

mudar para melhor, as mudanças são importantes no processo 

democrático e mesmo ele que foi contra com posicionamento diferente, 

acreditou que seria melhor, porque o discurso foi muito bom, as 

propostas eram boas, a visão que ficou demonstrada e que ficou clara 

para população até o começo do governo, foi muito positiva. Acendeu a 

esperança do povo de Naviraí, tanto que teve quase vinte mil votos, mais 

de setenta por cento do eleitorado acreditou, é disso que está falando, 
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porque quando trás para a realidade vê que está muito difícil manter o 

discurso, praticar o que se pregou, é puro e simplesmente isso, e talvez 

seja essa uma das maiores dificuldades que homens e mulheres de vida 

pública têm, porque é preciso ter coerência e ter certeza do que é 

falado. Porque quando se propõe a fazer algo, tem que ter a certeza do 

que fala. E uma dessas bandeiras que vem de encontro com essa 

redução de gastos foi da quantidade de cargos comissionados que havia 

e hoje ainda existem na prefeitura municipal, isso foi matéria de amplos 

debates aqui nesta casa de leis, perdeu a conta de quantas vezes os 

vereadores levantaram para dizer da quantidade de cargos excessivos 

que tinha na prefeitura naquele momento, foi tão exaustivo o debate 

que chegou a abrir uma CEI para apurar única e exclusivamente a 

quantidade de cargos comissionados na prefeitura, e diante do anúncio 

que vem sendo feito desde o começo do ano de um novo organograma, 

que demorou nove meses pra sair, se esperava a redução de despesas, o 

corte de gastos, a eficiência da máquina pública e a redução de cargos, 

no qual teve a curiosidade de contar os cargos do novo organograma, 

entre gerentes de área que são os secretários, os gerentes de núcleo 

que são o segundo escalão e os gerentes de equipe, fora alguns outros 

cargos que é procuradoria, ouvidoria, enfim alguns outros cargos que 

também são cargos comissionados, e hoje atualmente existem cento e 

setenta e sete cargos que motivaram amplas discussões e motivou 

abertura de uma CEI, o novo organograma vem com a previsão de cento 

e setenta e oito cargos, teve o acréscimo de um cargo e informou que 

em nenhum momento um vereador sequer participou da discussão 

desses cargos, não houve participação dessa casa, não tinham qualquer 

informação a respeito do organograma antes dele chegar nessa casa; 

disse também que somou a remuneração e hoje o que se gasta fora as 

gratificações, só o salário base dos cargos é de quinhentos e sessenta e 

três mil reais por mês e dependendo a forma como for colocar as 
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gratificações, poderá ultrapassar muito, o que tem hoje. Então é 

preciso uma administração que seja transparente, mas também que 

tenha sensibilidade de ouvir o que os vereadores desta casa têm falado 

constantemente, tentando ajudar mesmo quando não são convidados a 

ajudar, porque quer ver as coisas melhorarem, ter a sensibilidade de 

ouvir principalmente a população. Para finalizar disse que está atento e 

quer ver a prefeitura atuando diretamente no sentido de confirmar as 

propostas de campanha e os discursos que foram feitos até então. O 

Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Indicação n° 141/2017 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e 

outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

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

Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, indicando que seja viabilizado 

recurso para a pavimentação asfáltica das ruas Jorge Amado, Airton 

Senna e Nelson Gonçalves, no bairro Jardim Paraíso II. O vereador 

Josias falou que fez essa indicação a pedido dos moradores do bairro 

Jardim Paraíso, e todos sabem que a pavimentação asfáltica faz parte 

da melhoria na qualidade de vida, então solicita ao prefeito e a gerente 

que tenham sensibilidade em atender esse pedido. O Senhor Presidente 

solicitou ao Secretário que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 163/2017 de autoria da Vereadora Rosângela Farias 

Sofa; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José 

Izauri de Macedo, indicando a realização de estudos, para verificação 

da viabilidade de elaboração de um projeto, para implantação da 

Farmácia Solidária no município de Naviraí. A vereadora autora falou 

que há tempos está procurando uma solução para as sobras de 

medicamentos bons que possam ser utilizados, e fazendo uma pesquisa 
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descobriu que em vários estados existe a farmácia solidária, que fala 

que doar é o melhor remédio, uma farmácia que recebe a doação de 

remédios e um farmacêutico faz toda a triagem dos medicamentos para 

fazer a dispensa para as pessoas de baixa renda. E comentou que em 

várias cidades que pesquisou quem cuida dessas farmácias solidárias 

não é o poder público municipal e sim alguma entidade que realmente 

quer fazer alguma diferença, como a maçonaria, Rotary e muitas outras 

instituições, fazendo um trabalho de solidariedade dentro do seu 

município. Então deixa claro a todos que está fazendo uma indicação 

para ser feito um estudo e a viabilização, porque está procurando uma 

solução para a falta de remédios e para a dispensa desses remédios que 

podem ser jogados em locais inadequados. Comentou que os agentes de 

saúde que estão em contato com a população diariamente poderiam 

estar recolhendo esses remédios para montar um ponto de doação, ou 

nos próprios postos de saúde um ponto de arrecadamento, onde veriam 

se o próprio município gostaria de desenvolver esse projeto ou qual 

entidade estaria interessada em participar. Sabe que tem que pesquisar 

e estudar essa viabilidade. Um aparte da vereadora Lourdes dizendo 

que quando o seu marido faleceu tinha muitos remédios e não tinha um 

local específico para doar, e fez a entrega ao Dr. Alexandre Gradella e 

outro médico para que eles fizessem a doação, então disse que essa 

indicação é muito válida e que apoia. A vereadora Rosangela agradeceu e 

disse que essa é uma maneira de direcionar esses medicamentes que 

estão sobrando nas casas para quem realmente necessita, mas que não 

podem comprar. Um aparte do vereador Josias parabenizando pela 

indicação, dizendo que essa proposta é viável e que ajudaria muito o 

município, ajudaria muito essa gestão, porque muitas pessoas entram na 

justiça requerendo uma medicação, e angariando essas doações com 

orientação médica, contribuiria muito com os mais necessitados. O 
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Senhor Presidente solicitou ao Secretário que faça o encaminhamento 

da mesma. 

 

Indicação n° 169/2017 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues e 

outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Emerson 

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

que sejam regularizadas as sinalizações no cruzamento das Avenidas 

Ponta Porã e Fátima do Sul, bem como em frente à Creche Eva de 

Moraes. O vereador Eurides cumprimentou a todos e falou que fez essa 

solicitação por ser uma via de intenso tráfego e por não ter nenhum 

tipo de sinalização no local, trazendo muitos riscos para quem transita 

naquela localidade diariamente. O Senhor Presidente solicitou ao 

Secretário que faça o encaminhamento da mesma.                                 

 

Indicação n° 170/2017 de autoria do Vereador Cláudio Cezar Paulino 

da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Adriano José 

Silvério, Gerente de Serviços Públicos, indicando a realização de 

revisão da iluminação pública na Vila Rural, Distrito Verde. O vereador 

autor falou que desde o início do ano vem pedindo para ser feito a 

revisão dessa iluminação no Cinturão Verde, ao lado do presídio, porque 

à noite várias lâmpadas não acendem e de dia muitas ficam acesas, e os 

moradores fazem essas cobranças, bem como a solicitação de um abrigo 

para as crianças que ficam esperando o ônibus para irem à escola, são 

trinta e cinco famílias produzindo, tem que dar uma atenção especial 

àqueles produtores rurais. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário 

que faça o encaminhamento da mesma. 

 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 16 de 30 

 

 

SECRETARIA 

 

Indicação n° 171/2017 de autoria do Vereador Antônio Carlos Klein; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

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

Rocha, Gerente de Obras, o Senhor Adriano José Silvério, Gerente de 

Serviços Públicos, indicando que seja feito um estacionamento no 

canteiro central da Avenida João Paulo II, entre as ruas Ilídio 

Nascimbeni e Irineu Bonicontro, em frente ao Mercado Cro Crá, de 

propriedade do Sr. Claudio Rechi. O vereador autor falou que está 

fazendo essa solicitação via oficial novamente, porque já havia feito na 

gestão passada, assim como vereador Gil também, e já tinha sido 

iniciada na administração passada com a retirada dos meios fios, mas 

ficou nisso e as pessoas que vão ao mercado estacionam no canteiro e os 

policiais passam e multam, então fez essa solicitação para que termine 

esse estacionamento o mais breve possível, mas se a gerente Ana Paula 

for estudar como será feito, solicita ao gerente de trânsito que coloque 

uma placa informando que é proibido estacionar. Um aparte do vereador 

Claudio Cézar solicitando a gerente Ana Paula que seja feito o mais 

rápido possível o recapeamento do Parque Sucupira, a pista está cheia 

de buracos e a população tem reclamado demais, informando que essa 

solicitação foi feita pela vereadora Rosangela. Um aparte do Vereador 

Josias falando que no ano passado o prefeito Léo queria fazer o 

estacionamento central, mas não conseguiu porque havia o impedimento 

do conselho do município devido a área verde, mas foi feita uma lei 

determinando que fizesse e existe uma tranquilidade, porque sabem que 

os comerciantes, as igrejas não tem estacionamentos suficientes 

porque a frota de veículos aumentou muito no município, então há a 

necessidade que tenha o estacionamento central, e tem vários pedidos 

de muitos vereadores que não foram atendidos e que podem ser 

cobrados porque tem a lei.  O Senhor Presidente solicitou ao Secretário 

que faça o encaminhamento da mesma. 
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Indicação n° 172/2017 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e 

outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor José Mário 

Fernandes, Gerente do Núcleo de Vigilância em Saúde, indicando ao 

setor competente que tome as devidas providências para a realização 

de dedetização no município. O vereador Josias falou que várias 

pessoas o procuraram, inclusive muitos moradores da antiga bica, 

próximo a Rua Botocudos, Rua Natal e região, porque tem muitos 

mosquitos e todos sabem que é transmissor de muitas doenças, e 

acredita que essa gestão vai mobilizar e fazer um trabalho que atenda o 

anseio da população. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que 

faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 173/2017 de autoria do Vereador Fabiano Domingos dos 

Santos e outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

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

Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, Unilson Barreto 

Morales, Supervisor de Unidades, Sanesul, indicando que seja realizada 

a instalação do esgoto sanitário nas ruas dos Bairros Portinari I e 

Portinari II. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 175/2017 de autoria do Vereador Fabiano Domingos dos 

Santos e outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

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

Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, indicando que seja 

elaborado o projeto de regularização das calçadas, sem custo para os 

contribuintes do Município de Naviraí. O vereador Fabiano disse que 

fez essa solicitação porque a gerente Ana Paula cobrou os comerciantes 
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para que as calçadas sejam regularizadas até dia trinta de novembro, e 

diante da crise em que vivemos, pede que esses comerciantes que foram 

cobrados sejam isentados das taxas da prefeitura. O Senhor 

Presidente solicitou ao Secretário que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

Indicação n° 176/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior e Rosângela Farias Sofa; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Astolfo Carlos Mendes, Gerente de Meio 

Ambiente, para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de 

Obras, indicando que as referidas gerências, em conjunto, elaborem um 

projeto de compostagem de resíduos sólidos do município e encaminhe 

proposta para o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), seguindo o 

edital 001/2017 do Fundo Socioambiental da Caixa. O vereador Júnior 

disse que tem acompanhado o desenvolvimento das ações das diversas 

gerências do município, esse expediente é direcionado à gerência de 

meio ambiente e gerência de obras do município, porque foi lançado no 

dia 12 de setembro um edital do Fundo Nacional do Meio Ambiente em 

parceria com o Fundo Socioambiental da Caixa Econômica uma proposta 

de custeio, de ações e projetos na ordem de dez milhões de reais, onde 

o projeto tem que ter o valor mínimo de quinhentos mil reais e o valor 

máximo até um milhão de reais para tratar de compostagem, que é a 

transformação de uma parte dos resíduos sólidos orgânicos do lixo em 

adubo, para atender os pequenos produtores, a agricultura familiar, as 

hortas e colégios que desenvolvem trabalhos nessa linha, mas o que está 

querendo destacar é que quase todas as prefeituras do estado 

reclamam da falta de recursos para desenvolver as ações necessárias, 

Naviraí não é diferente, porque já ouviram várias justificativas de não 

executar alguma ação, ou não atender alguma indicação da câmara por 
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falta de recursos, mas não só cobram a execução, também apontam 

algum caminho, é um edital que prevê projeto mínimo de quinhentos mil 

reais e num orçamento da gerência de meio ambiente que gira em torno 

de três milhões no ano, conseguir um financiamento de um milhão de 

reais para um projeto local, causa um desenvolvimento absurdo nessa 

área. Mas o prazo é curto, e para atender esse edital é preciso 

destacar uma equipe mínima, focar na cidade e desenrolar o projeto. 

Disse que tiveram uma experiência dessas em 2013, conseguindo 

cadastrar um projeto para o fundo nacional do meio ambiente nessa 

linha de resíduos sólidos, conseguindo a aprovação na primeira etapa, 

mas obviamente acabou não conseguindo classificar entre os projetos 

que foram financiados, mas fizeram a tentativa e viram que realmente 

funciona. Então deixa uma sugestão que já foi feita com o prefeito Léo 

e agora fará a tentativa com o prefeito atual Izauri, de ter na 

prefeitura um local destacado para uma equipe de elaboração de 

projetos, para conseguir aproveitar os recursos que são disponibilizados 

através dos editais, do ministério do meio ambiente, da cultura, do 

desenvolvimento, da integração, todos os ministérios através dos seus 

fundos ou não que disponibilizam recursos, se pegar o histórico da 

Funasa, verão a quantidade de recursos que tem que devolver para o 

governo federal, por não ter projeto, porque os municípios não 

conseguem desenvolver um projeto que seja viável e adequado às regras 

estabelecidas. E comentou que em 2013 quando assumiu a gestão da 

pasta do meio ambiente, em uma das reuniões que esteve em Campo 

Grande ouviu falar muito no município de Costa Rica como sendo um 

exemplo de gestão para o estado e para o país, e tudo porque tem 

projetos escritos, prontos e bem elaborados para todas as áreas de 

atuação do município, porque quando sai o edital são apenas trinta dias 

de prazo, é difícil começar um projeto do zero, mas quando já tem uma 

base, quando o município se planeja, se prepara, consegue captar esses 
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recursos, que é do governo federal e do governo do estado, assim como 

Costa Rica. Então deixa sua sugestão verbal e pede ao prefeito 

destacar uma equipe para elaborar projetos em condições de captar 

recursos que são disponibilizados, principalmente pelo governo federal, 

se fizerem isso muito dos problemas serão resolvidos. Disse que aqui 

foi relatado pelo vereador Simon a respeito do programa do Ministério 

dos Transportes, o Pró-transporte que prevê algo em torno de dez 

milhões de reais para mobilidade urbana, então está sendo elaborado 

um plano de mobilidade urbana, mas ninguém vai atrás do recurso. O 

vereador Simon solicitou um aparte e falou que esse programa é para 

municípios com até sessenta mil habitantes que varia de um milhão até 

cinquenta milhões, e em conversa com o deputado Vander Loubet foi 

informado que tinha um programa de máquinas para agricultura familiar, 

mas dos setenta e dois municípios do estado, só treze municípios 

mandaram as documentações, sendo que apenas nove foram 

contemplados porque os quatro não estavam com a documentação 

correta; então parabenizou por essa indicação e espera que o executivo 

olhe com carinho. O vereador Júnior disse que é nessa linha que tem 

que ser, ir atrás de recursos, é preciso ter um banco de projetos em 

todas as áreas. Um aparte do vereador Claudio Cezar parabenizando e 

falando que a prefeitura deveria ter adotado uma equipe de projeto há 

muito tempo, e falou da professora Carina que fez três projetos e 

cadastrou dois que foram aprovados; falou também da cavalgada rural 

da Juncal, um projeto cadastrado do Siconv e que estão esperando 

apenas sair o dinheiro para ser feito, então será muito importante ter 

uma equipe de projeto e espera que o prefeito se atente a isso para 

venham muitos recursos para Naviraí. O vereador Júnior comentou que 

é disso que estão falando, de parar de reclamar que faltam recursos e 

começar a buscar o recurso, porque não podem apenas depender de 

emendas parlamentares, e informou que os setecentos e vinte mil reais 
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que a secretaria de saúde de estado segurou, o deputado Vander 

Loubet conseguiu a liberação de cem mil reais para custeio da saúde e 

espera que os outros deputados conversem com o governador para 

liberar o restante, porque é dinheiro nosso que está parado na conta do 

estado. Um aparte do vereador Marcio Scarlassara informando a 

população que os vereadores conseguiram várias emendas para Naviraí 

com seus deputados federais, esse dinheiro já se encontra em conta do 

estado, mas o governo do estado se apropriou indevidamente e não faz 

o repasse, e esse cem mil que foi liberado, propôs que seria feito em 

dez pagamentos, então pede a população que pensem bem antes de 

votar porque o governador Reinaldo Azambuja está tirando o dinheiro 

da saúde de Naviraí. A vereadora Rosangela falou que assinou essa 

indicação com o vereador Júnior por entender que é de suma 

importância, porque estão falando de um edital para construir um 

projeto que hoje tem uma preocupação muito grande, que é a lei do 

resíduo que contempla todos os direitos e que surgiu em 2010, mas 

Naviraí tem uma associação há dezessete anos que sempre buscou a 

reciclagem, a coleta seletiva e a compostagem, que é o tema em pauta, 

então o fundo quer que o município pegue esse material orgânico para 

fazer compostagem e que se destine corretamente, para fazer uma 

adubação segura sem contaminantes, então está a inteira disposição da 

gerência de meio ambiente para ajudar no que for preciso. O Senhor 

Presidente solicitou ao Secretário que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

Indicação n° 177/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo e à Ilustríssima Senhora Cleusa Maria Sarturi 

Pereira, Coordenadora Regional Educação, com providências para a 

Senhora Fátima de Lourdes Ferreira Liutti, Gerente de Educação e 
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Cultura, indicando para que seja viabilizada a abertura de novas turmas 

do Curso Técnico Profuncionário, visando atender os servidores 

municipais que ainda não tiveram a oportunidade de realizar o referido 

curso, com destaque os servidores administrativos da Rede Municipal 

de Ensino que recentemente assumiram o concurso de 2016. O vereador 

autor falou que em 2015 iniciou uma discussão a respeito do curso 

Profuncionário, uma parceria do governo do estado com a prefeitura de 

Naviraí, naquela época a negociação salarial instituiu um adicional de 

dez por cento aos servidores administrativos da educação que tivessem 

o curso profuncionário e algumas turmas fizeram. Foi feito um 

levantamento e aproximadamente sessenta pessoas não tinham esse 

curso, foi atrás na gerência de educação e falaram com o governo do 

estado para abrir nova turma e Naviraí foi o único município do estado 

que conseguiu manter o profuncionário; foi aberta uma nova turma em 

dezembro de 2016 e está com atividades a pleno vapor e nesse meio de 

ano foram convocados aproximadamente sessenta e dois servidores 

administrativos da educação, que obviamente entram para a gestão 

pública sem ter participado do profuncionário, o curso são dois anos, e a 

turma que começou no começo desse ano vai até o final de 2018, mas 

não querem ter que aguardar o final de 2018 para discutir a abertura 

de uma nova turma, o custo para a administração é mínimo e hoje 

existem aproximadamente cinquenta e seis servidores que tem 

interesse de fazer esse curso para adquirir conhecimento, para 

melhorar a qualidade de serviço, melhor o atendimento à população e 

também para ter a valorização no salário que está na lei. Então estão 

querendo que o governo do estado através da coordenadoria regional de 

educação, o prefeito municipal através da gerência de educação esteja 

atento a isso e que tenha sensibilidade de colocar mais um pouco de 

disposição e recurso para abrir novas turmas e contemplar esses novos 

servidores que estão motivados, para dar melhores condições de se 
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capacitar e também de ter um retorno financeiro no salário. O Senhor 

Presidente solicitou ao Secretário que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

O Vereador Marcio André Scarlassara agradeceu a presença do Dr. 

Edson Martins, advogado criminalista e companheiro e membro do PSB, 

da cidade de Eldorado. 

 

Moção de Congratulação n° 21/2017 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara e outros edis; expediente endereçado ao senhor 

Pablo Cesar Fernandes da Silva, Policial Militar do Estado de Mato 

Grosso do Sul, matrícula nº 4255040, lotado no 12º Batalhão de Polícia 

Militar de Naviraí - MS, com cópia para o Senhor José Carlos Barbosa, 

Secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, para 

o Coronel Waldir Ribeiro Acosta, Comandante Geral da Polícia Militar 

de Mato Grosso do Sul, para o Tenente Coronel Everson Rozeni, 

Comandante do 12º/BPM/Naviraí, para a Deputada Estadual Mara Eliza 

Caseiro e para a Deputada Federal Tereza Cristina Correia da Costa, 

apresentando Moção de Congratulação, pelo ato de bravura e coragem 

do referido soldado, por ocasião de uma tentativa de assalto, na noite 

do último sábado, dia 9 de setembro do corrente ano, em um 

estabelecimento comercial da cidade. O valente policial, mesmo em 

horário de folga, interceptou a ação de marginais, evitando que um 

crime se efetivasse. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador autor falando que o policial Pablo estava no seu dia 

de folga com sua família em um comércio, onde dois assaltantes 

menores e armados anunciaram o assalto e valentemente pode 

interceptar os dois assaltantes efetivando a prisão dos mesmos. Então 

é preciso dar muito valor a toda categoria policial, deixando registrado 

e homenageando a ação do policial Pablo, que com certeza terá direito a 
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uma promoção. O Senhor Presidente colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Pela liderança a vereadora Rosangela Farias Sofa informou que no dia 

vinte e dois de setembro, a administração municipal e o deputado 

Geraldo Rezende que é do seu partido, estarão fazendo a inauguração 

de duas importantes obras em Naviraí, às dezessete horas será a pista 

de skate, um espaço reivindicado pela juventude, com equipamentos 

para exercícios físicos e um mini parque infantil, às dezoito horas será 

colocado em funcionamento o Centro de Convivência do Idoso, uma obra 

moderna com equipamentos necessários, o prédio chegou a ser 

inaugurado no final do ano passado a toque de caixa, mas nem energia 

tinha e por isso só agora será utilizado pelo público da terceira idade. 

Então convida a todos os vereadores e a população para prestigiar essas 

inaugurações.  

 

 

O Senhor Presidente determinou ao Primeiro Secretário que faça a 

leitura da Ordem do Dia. 

 

 

Projeto de Lei n° 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 Polícia Militar Ambiental de Naviraí-MS, 

e dá outras providências. Foram apresentados os pareceres da 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação; e da Comissão de Finanças e 

Orçamento; favoráveis a aprovação do referido projeto, que colocados 

em discussão e em seguida em votação, foram aprovados em primeira e 
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única votação; em seguida foi colocado em primeira e única votação o 

referido projeto, que foi aprovado por unanimidade. 

 

 

Projeto de Lei n° 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. Foi apresentado o parecer da Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação favorável a provação do referido projeto; que 

colocado em discussão o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior 

solicitou a palavra e pediu vista ao projeto. O Senhor Presidente 

colocou em votação o pedido de vista que foi aprovado. 

 

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

para a tribuna. 

 

 

TRIBUNA 

 

 

Usou a tribuna a Vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella, que 

cumprimentou a todos e disse que na sessão passada com a presença do 

gerente de saúde, Edvan, havia prometido informar se o serviço de 

mamografia já estaria funcionando, e conforme ele prometeu realmente 

foi solucionado o problema do aparelho na semana passada e informa a 

todas as mulheres que necessitam fazer esse exame e que estão com os 

pedidos médicos já iniciou os serviços de exames de mamografia, sendo 

agendados no centro de especialidades médicas e nas unidades básicas 

de saúde, e disse que é muito bom saber que vão passar o outubro rosa 

neste ano fazendo mamografia, porque é um exame precoce do câncer 
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de mama extremamente importante. Informou também que existem 

algumas unidades de saúde que não estão fazendo o exame de colo de 

útero, alegando que é falta de material, então pede a coordenação das 

unidades básicas de saúde que faça uma redistribuição desse material 

para que nenhuma unidade fique sem esse exame preventivo do câncer 

de colo de útero, um exame básico, simples, feito pela enfermeira das 

unidades de saúde e que não admite que não tenha material para fazer a 

coleta desse exame. Porque se for a falta do material deveria 

acontecer em todas as unidades, mas só em algumas unidades, então que 

façam uma distribuição melhor desse material para não faltar em 

outras unidades. 

 

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

cumprimentou o Senhor Presidente, nobres parlamentares, público 

presente, ouvintes da Rádio Cultura e disse que está atento às 

mudanças que tem ocorrido na administração municipal e destaca algo 

que foi tema de um dos seus pronunciamentos há duas ou três semanas 

atrás que falou da eficiência do alto índice de resolutividade da 

capacidade que tem o Procon de Naviraí, de como esse órgão hoje é tido 

como referência para o Estado, considerado o melhor Procon do Estado 

com índice de resolutividade de noventa e oito por cento, ou seja, de 

cada cem pessoas que chegam com uma reclamação, noventa e oito são 

resolvidas, isso se deve a capacidade da equipe daquele órgão e da 

gestora que ficou até sexta-feira dia quinze de setembro, Dra. Gorete, 

pessoa que todos conhecem muito bem, que todos respeitam, que estava 

a frente do órgão a seis anos, desde o final do mandato do prefeito 

Zelmo, mandato inteiro do prefeito Léo e até sexta-feira do atual 

prefeito, que foi exonerada; então quer prestar a sua homenagem ao 

trabalho que foi realizado durante a gestão da Dra. Gorete à frente do 

Procon, homenagem esta que também se estende aos servidores que por 
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lá estão e que por lá passaram por terem uma contribuição muito forte 

na resolução de tantos problemas e causas que ali passaram. É 

importante fazer esse registro porque a marca de uma administração, a 

bandeira e a motivação de uma administração pública, precisa 

justamente ser o bom atendimento, o serviço de qualidade, a 

resolutividade e já viu o prefeito em vários discursos falar que queria 

uma prefeitura resolutiva; deixou claro que nenhum dos vereadores aqui 

tem qualquer intervenção e interferência na nomeação ou exoneração 

de cargos comissionados, isso é prerrogativa única e exclusiva do 

prefeito, mas quando acontece uma exoneração dessa natureza, deixa a 

todos com a pulga atrás da orelha, porque ninguém sabe o que aconteceu 

e nem a justificativa, então veio prestar sua homenagem à servidora 

que por tanto tempo se dedicou e fez do Procon de Naviraí junto com a 

equipe uma referência no estado, não vem aqui para intervir no ato de 

nomeação ou exoneração, mas para deixar claro que está acompanhando 

e que vai continuar e seja quem for que assuma essa posição vai ser 

cobrada, porque a princípio não consegue compreender uma troca em um 

time que obviamente está ganhando, se está resolvendo noventa e oito 

por cento das questões é porque está ganhando de goleada e dizem que 

em um time que está ganhando não se mexe, mas mexeu e a 

prerrogativa é única e exclusiva do prefeito e a sua parte nisso será 

cobrar, porque a resolutividade não pode cair e espera de quem quer 

que seja que esteja lá, que justifique através do trabalho e da 

competência essa mudança; deixa o seu protesto a respeito da 

exoneração da Dra. Gorete e dessa substituição do qual ninguém tem 

conhecimento. Disse também e agradeceu de público o deputado federal 

Vander Loubet, que fez a gestão a seu pedido junto ao governo do 

estado, para liberação de uma emenda parlamentar que estava na 

secretaria de saúde desde 2015, na ordem de cem mil reais para 

custeio da saúde, e hoje a maior dificuldade que tanto viram ser 
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relatado pelo executivo quanto pelo gerente de saúde que esteve aqui 

na sessão passada, foi justamente a falta de recurso para comprar 

medicamentos e para as despesas do dia a dia, então deixa seu 

agradecimento ao deputado Vander Loubet do Partido dos 

Trabalhadores, que tem um histórico imenso de contribuições e de 

emendas parlamentares no município de Naviraí e que mais uma vez está 

ajudando o nosso município a resolver seus problemas e dificuldades; 

em contrapartida a isso falou do descaso que o governo do estado de 

MS trata a saúde do nosso município, dizer que somos um polo regional, 

propagar para os quatro ventos que temos a importância, mas os 

recursos não chegam, porque tem quase um milhão de reais parado na 

conta do governo do estado, que já era para estar em Naviraí e o 

estado está segurando, e um deputado tem que conversar com o 

governador para convencer de que o dinheiro é nosso e que precisa vir 

para o município, enquanto o município passa dificuldade principalmente 

na área da saúde, deixa o seu descontentamento e sua indignação com 

essa gestão de descaso. Agradeceu a atenção de todos e desejou uma 

boa semana.  

 

Usou a tribuna o Vereador Josias de Carvalho que cumprimentou aos 

ouvintes da Rádio Cultura e prestou uma homenagem a amiga e saudosa 

D. Maria do Céu, que nasceu em 22 de abril de 1939, em João Pessoa, 

estado da Paraíba, casou-se com Belírio Pereira de Souza aos 15 de 

setembro de 1956, em Vila Juty, município de Caarapó, comarca de 

Dourados, estado de Mato Grosso, atualmente pertencente ao estado 

de Mato Grosso do Sul, assumiu a titularidade do Cartório em 13 de 

dezembro de 1974, teve seus filhos, Belírio Pereira de Souza Júnior, 

Weimar Pereira de Souza, Neumayêr Pereira de Souza, Emerson 

Pereira de Souza, Yasodhara Pereira de Souza, Wanderson Pereira de 

Souza, Helsberson Pereira de Souza, Sidharta Natalice de Souza 
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Spindola. Residiu em Naviraí desde 1955, uma pessoa muito religiosa. 

Em 14 de setembro de 2017 em virtude de uma parada cardíaca faleceu 

a D. Maria do Céu Silva de Souza titular do Cartório do 2º ofício de 

Naviraí, para os desígnios de Deus não há explicação, nem 

entendimento, restando resignação. Era possuidora de uma série de 

virtudes, ética, amizade, comprometimento, amor, integridade, 

solidariedade, humildade, educação, os vocábulos são intermináveis, foi 

esposa, mãe, irmã, cunhada, tudo tão bem vivido, tão bem 

harmoniosamente conduzido, a religiosidade, a devoção, a palavra do 

senhor fora o seu porto seguro. No plano profissional, realizações 

compartilhadas, tantos conhecimentos repassados, tantas conquistas e 

provações, tantos incentivos e sempre com o sorriso expresso, até 

mesmo no seu olhar, a filantropia era encarada como ato de ajudar 

alguém, praticada com desprendimento, com generosidade e caridade, 

essas ações incluíam ajudas financeiras e doações de objetos e outros 

itens de necessidade básica e extrações de certidões de nascimento 

gratuitas às pessoas necessitadas. Ele foi testemunha muitas vezes de 

ver a D. Maria do Céu nos bairros atendendo aos lares, seja com cesta 

básica ou atenção aos mais carentes do nosso município, e foi esse fato 

que o fez conceder honrosamente o título de cidadã naviraiense, na 

gestão do saudoso Euclides Fabris, merecidamente. E deixa uma 

mensagem que se encontra em 1 Coríntios 13 que diz “1 Ainda que eu 

falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria 

como o metal que soa ou como o sino que tine. 7 O amor é sofredor, tudo 

sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.” 

 

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. 
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SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos dezenove dias do mês de 

setembro do ano de dois mil e dezessete.  

 

  

 Marcio André Scarlassara 

        1º Secretário 

 

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 


