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ATA DA 30a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26/09/2017. 

 

 

 

Aos vinte e seis 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. Em cumprimento aos termos regimentais e 

em atendimento ao Requerimento nº 136/2017 de 15 de agosto de 2017 

e Ofício nº 294/2017 de 20 de setembro de 2017, convidou a Senhora 

Fátima de Lourdes Ferreira Liutti, Gerente Municipal de Educação, 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 cumprimentou ao Senhor Presidente, aos demais vereadores, 

ouvintes da Rádio Cultura e à população presente, amigo Liutti, Valdecir, 

professora Fátima Liutti e comentou que estão fazendo esse trabalho 

de trazer todos os gerentes da prefeitura para fazer esclarecimentos 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 2 de 35 

 

 

SECRETARIA 

 

à população de uma forma geral, e de antemão já agradeceu a gerente 

de educação, onde todos conhecem sua história em Naviraí, como filha, 

como esposa, como mãe e sobre as dificuldades em que um gerente 

passa, e ele sabe muito bem porque também já foi gerente na 

administração municipal, e disse que a gerente Fátima tomou posse 

como gerente no dia primeiro de janeiro de 2017 e que gostaria de 

saber como o prefeito anterior deixou a referida pasta, qual o saldo, 

qual a dívida. 

Gerente Municipal de Educação, Fátima de Lourdes Ferreira Liutti, 

cumprimentou o presidente desta casa de leis, onde pediu licença para 

cumprimentar as queridas vereadoras e os prezados vereadores, 

agradeceu pela oportunidade e disse que dará uma grande contribuição 

para Naviraí prestando esclarecimentos, está aqui a disposição de 

todos, agradeceu aos diretores que estão aqui prestigiando, 

coordenadores, a competente equipe da Gemed, todos os conselhos 

municipais e aos colegas professores, alguns vieram para mostrar o 

descontentamento porque perderam suas salas de aula, e disse que para 

ela é um desafio estar a frente desta pasta de tanta importância e 

tanta relevância, porque pesa sobre os ombros a responsabilidade de 

quase oito mil crianças que estão sob sua guarda, que contam com sua 

proteção, seja pela coordenação, pela direção, mas sobretudo pelas 

mãos de cada professor da rede municipal, então a todos que estão aqui 

hoje, a imprensa, em especial ao Dr. Izauri que confiou a ela e sua 

equipe esse desafio. Disse que está aqui como gerente, mas como 

gerente professora, porque está na administração, mas é uma 

professora; acredita que tem muito a contribuir e que nunca imaginou 

aprender tanto, seja de ônibus, merenda escolar no seu cardápio, 

ordenadora de despesas, processo licitatório, sala de aula 

especificamente da rede municipal, porque tem trinta e quatro anos de 

atuação na educação, mas nunca atuou como professora da rede, então 
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agradeceu a quem tem auxiliado e dado seu voto de confiança. Com 

referência a pauta disse que dentro da gerência de educação e cultura 

em notas fiscais liquidadas até dezembro de 2016 tiveram quatrocentos 

e três mil duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro 

centavos, que já foi empenhado, comprado, recebido e a nota fiscal está 

apta para o pagamento; restos a pagar seiscentos e oitenta e dois 

quinhentos e vinte e três mil, noventa e dois centavos, total de notas 

fiscais não liquidadas e restos a pagar de 2016 que não estavam aptas 

para pagamento, um milhão e oitenta e cinco mil, oitocentos e nove reais 

e quarenta e seis centavos; total pago em 2017 por essa gestão, 

seiscentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais e 

quarenta e nove centavos; depois das contas levantadas uma comissão 

instituída pela gestão tomou providência de negociação junto a alguns 

fornecedores, restando até a data de 22 de setembro de quatrocentos 

e dezesseis mil e trezentos e onze reais e noventa e sete centavos é 

que esta gestão tem de compromisso junto aos fornecedores. 

Marcio para melhor entender comentou que o prefeito anterior deixou 

uma dívida de um milhão e oitenta e cinco mil, oitocentos e nove reais e 

quarenta e seis centavos que a atual administração assumiu; e dessa 

dívida ainda deve quatrocentos e dezesseis mil e trezentos e onze reais 

e noventa e sete centavos. E perguntou qual o saldo disponível hoje para 

a compra de alimentação das crianças, e despesas do dia a dia? 

Gerente o saldo que tem hoje dentro da prefeitura, fonte um, que são 

recursos próprios são duzentos e noventa mil novecentos e trinta e 

quatro reais e oitenta centavos, saldo em conta corrente, não tem 

haver com orçados e nem com as questões pagas. 

Marcio Perguntou se tem uma previsão de pagamento para o saldo que 

ficou de quatrocentos mil reais, porque alguns fornecedores são de 

Naviraí e muitos passam por dificuldades, então pede prioridade para 

Naviraí para fomentar dinheiro no município.  
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Gerente Comentou que na semana passada esteve reunida com o 

prefeito Izauri, com o gerente Clodomiro para fazer um calendário, a 

receita para pagamento de professores e funcionários é separado, são 

recursos provenientes do FUNDEB e esse mês foi gasto setenta por 

cento do valor em salários; a educação tem que gastar vinte e cinco por 

cento dentro de recursos próprios, e como nos primeiros meses houve 

necessidade de investimento maior na saúde, optou-se 

emergencialmente atender realmente as questões mais relevantes 

dentro da administração, mas existe já um planejamento de liquidar em 

breve todas essas contas. 

Marcio Mensalmente se faz compras na prefeitura, quer saber se estão 

pagando os fornecedores em dia de janeiro até agora na pasta da 

educação. 

Gerente Disse que algumas compras são pagas mensalmente, como 

merenda, às vezes acontece um atraso por algum motivo, como uma nota 

se extravia e não chega à gerência, mas está quase que cem por cento 

pagas. Os convênios estão regulares. Acredita que noventa por cento 

das questões relativas a educação estão em dia. Sobre o óleo diesel 

também estão em dia. 

Marcio Disse a gerente Fátima que se ela tiver alguma dificuldade, 

principalmente na parte financeira, que pode pedir ajuda aos 

vereadores, que eles darão suporte pra fortalecer e dar condições para 

trabalhar. Agradeceu e se colocou a disposição. 

Gerente Agradeceu ao vereador Marcio por sempre ser extremamente 

gentil, porque precisam dessa colaboração e essa possibilidade de ajuda 

que o vereador ofereceu, é a tônica de todos, ajudar Naviraí a ficar 

melhor, passar por essa crise menos traumática possível e nesse 

sentido todos sabem o tanto de dificuldade que não só a gerência de 

educação passa, porque todos passam, então agradeceu e se colocou a 

disposição de todos. 
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O Senhor Presidente convidou o vereador Ederson Dutra para os seus 

questionamentos. O vereador Ederson Dutra cumprimentou ao senhor 

Presidente, ouvintes da Rádio Cultura, público presente, seu amigo 

Liutti, a querida professora Fátima e perguntou se a demissão dos 

contratados tinha alguma ordem judicial? Ou se essa atitude covarde 

partiu do prefeito ou da gerência em demitir esses contratos no meio 

do ano? 

Gerente Cumprimentou o vereador e disse que não foi uma atitude 

covarde, que a atitude foi no mínimo responsável, e essa gestão está 

assumindo todas as dívidas, todas as consequências e todas atitudes 

que devem tomar para gerenciar os problemas e no ano de 2016 teve um 

concurso, que já estava publicado, mas que não fora homologado, e em 

dezembro visitou o César gerente da gestão e disse que seria preciso 

contratar professores porque não daria tempo de homologar o 

concurso, então não poderia deixar de fazer o processo seletivo que é 

uma forma legítima, que é a lei que rege a vida profissional dos 

servidores em educação que é lei complementar 110/2011 que 

estabelece que a contratação do professor quando não houver 

concursado tem que ser por processo seletivo. Então foi feita a 

contratação consciente que tinham um número de profissionais 

concursados e assim que esse concurso fosse homologado, teriam uma 

cobrança tanto do tribunal de contas, como também do Ministério 

Público Municipal e até federal. Essas questões são muito peculiares 

dentro da educação, tem uma gestão diferenciada, então contrataram 

os professores em fevereiro por tempo determinado e no primeiro 

quesito diz que perderiam o mandato por posse do professor 

concursado, e só foi possível essa contratação porque foi justificado 

que havia um concurso não homologado. E ainda havia uma pendência 

judicial de um concurso de 2005 que já havia sido postergado para 

resolução e o Dr. Izauri se reuniu com os vereadores para proceder da 
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forma mais justa. E disse que o conceito de justiça é tratar 

desigualmente os desiguais, na medida justa das suas desigualdades, e 

tentaram fazer isso, tentaram dar mais tempo para esse contrato, mas 

tinham que dar posse sim, é uma obrigação do gestor do município, e a 

posse de 2005 não poderia impedir que o professor contratado pegasse 

o segundo turno, porque foram dois certames diferentes. Um certame 

foi que o professor concorreu com seu currículo e com pontuação, e foi 

amplamente divulgado e pelas classificações deram posse aos 

professores, obedecendo rigorosamente a classificação. Em 2005 houve 

muita queixa que o professor ficou com dois períodos, mas ele 

conquistou em concurso o direito de tomar posse e na sua vez de 

escolher houve a possibilidade de ficar com o segundo turno porque foi 

compatível, e lembrou que pediu ajuda ao vereador Júnior quando ele 

foi até lá para tratar dessa desigualdade da forma mais justa, então 

como não havia vaga pura para todos os professores de 2005, definiu 

de inicio que fossem lotados em vagas não puras, e explicou que vaga 

pura é a vaga que está aberta pra concurso e o exemplo da vaga não 

pura é quando um professor é lotado no cargo de diretor, e se contrata 

um professor para essa vaga, mas a vaga fica preservada para quando 

ela voltar pra sala de aula. Então hoje tem mais de duzentos 

professores convocados, que são vagas não puras, que são professor, 

diretor, coordenador, que estão afastados para licença de tratamento 

de saúde, afastado por processo de readaptação, licença maternidade, 

então são uma série de professores contratados para essas vagas não 

puras que estão lotados, mas que temporariamente estão afastados do 

seu trabalho. E contrataram vinte e cinco professores para o 

contraturno, que foram selecionados pela própria escola que teve toda 

autonomia para convocar quem ela quisesse a bem do ensino, dentro de 

uma lógica que havia uma seleção e um concurso, porque é um trabalho 

que visa o desempenho junto ao IDEB porque a escola será avaliada, 
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então muitos professores foram mantidos e tão logo tenham 

oportunidade muitos ainda serão chamados.  

Ederson perguntou se esses professores estavam cientes que o 

contrato seria rompido e se partiu do diretor da escola. 

Gerente Disse que recebia professor todo dia perguntando se teria 

previsão e ela falava que tão logo pudesse dar posse tanto para 2005 

como para 2016 porque é uma orientação do tribunal e do MP, e não 

poderia tirar o direito do servidor que se inscreveu tanto para o 

concurso como para o processo seletivo que é legítimo. Reuniões foram 

feitas, inclusive na câmara e havia uma responsabilidade do Dr. Izauri, 

antes mesmo de assumir, todos sabiam, só não sabia quando perderia e 

quem perderia, porque contrato de convocado é sempre temporário. 

Ederson Perguntou se essa atitude que tomaram de convocar os 

concursados poderia ter sido feita pelo mandato anterior? 

Gerente Fátima disse que do ano de 2005 sim.  

Ederson Perguntou que essa decisão então foi dessa gestão, que tinha o 

compromisso de campanha de chamar os concursados? 

Gerente Disse que não foi um compromisso de campanha, mas que ele 

ouviu a todos e os professores de 2005 haviam entrado com uma ação 

judicial e não tinha como postergar essa decisão, e comentou também 

que ainda tem uma ação de 2008. A indicação hoje do tribunal de contas 

e do ministério estadual e federal é que se de posse aos concursados 

para garantir a legitimidade. 

Ederson Agradeceu e disse que como ex aluno da professora Fátima, 

sabe da sua competência, dedicação e seriedade, e espera que o tempo 

mostre que esteja correta em tudo que falou, e se o prefeito der 

autonomia para que realize seus projetos para Naviraí, acredita que vai 

ficar na história do município. Então espera que o prefeito Izauri 

cumpra as promessas feitas em campanha, porque quer ver os alunos 

comendo bem nas escolas, todos uniformizados e bem transportados. 
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Agradeceu a gerente pelas respostas e diz que espera que o pessoal que 

foi demitido consiga num futuro próximo passar num concurso ou ser 

aproveitado pelo próprio município, porque não quer dizer que a pessoa 

que passou no concurso e assumiu a sala de aula, é melhor do que foi 

demitido. Disse à Senhora Fátima que essa casa de leis sempre estará 

de portas abertas e deseja que tenha uma jornada feliz e próspera na 

educação, mas que sempre estará cobrando em nome da população. 

Gerente comentou que tudo isso que aconteceu é um compromisso, o 

concurso aconteceu em 2016, quem assumiu essa gestão tinha a 

obrigação de homologar o concurso e sempre respeitando a legalidade.  

Ederson Perguntou se a decisão de 2005 foi um acordo entre o prefeito 

para resolver esse problema e acabar essa demanda na justiça? 

Gerente Um acordo sempre respeitando a legalidade. 

Ederson Perguntou se a decisão de chamar os de 2005 antes de 

transitado e julgado foi do prefeito municipal, e a decisão de demitir os 

contratados dessa ação que está na demanda da justiça também foi uma 

decisão do atual prefeito? 

Gerente Comentou que o Dr. Izauri fez ouvindo a todos e quando fala 

da autonomia, não é que não tenha autonomia, por enquanto não tem 

competência técnica para assumir algumas questões, mas tem gerentes 

para cada situação e está gerenciando, sempre acompanhando e 

cobrando, como o gerente de transportes porque não conhece a parte 

de mecânica; a merenda escolar que tem a nutricionista Tatiane que 

está sempre orientando e ajudando, e essa é uma área que angustia 

porque sabe da demanda, o que o aluno deve comer, mas ainda não 

conseguiu deixar as coisas redondas, mas tem autonomia suficiente para 

comprar, pedir, para orçar, licitar e discorda de muitas coisas, sabe que 

pode contribuir e muito, mas pede aos nobres vereadores para caminhar 

junto, como na cidade de Sobral no Ceará que deu um grande salto, 

porque a comunidade se articulou junto aos seus conselhos, o Estado se 
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juntou ao município, que se juntou às universidades, e essa é a sua 

política, sempre foi política de articulação, no sentido de se ajudar. E 

conclama a todos os vereadores que participem pelo menos de um 

comitê, como de merenda, material escolar, uniforme escolar que 

inclusive já foi feito o pedido e está garantido para 2018. E disse que 

deixa de comprar muitas coisas, mas não é porque não quer ou por ser 

inconsequente, porque não fez o orçamento ou a reserva, tem a reserva 

sim, mas ainda não conseguiu comprar. Tem áreas que tem mais 

competência, como a parte pedagógica e sabe o rumo que dará para 

Naviraí, mas é questão de tempo. Mas onde ainda não tem autonomia é 

porque de fato ainda está aprendendo, tanto para lidar com as questões 

orçamentárias. Então mais uma vez diz que é preciso instituir comitês 

para cada área, para acompanhar tudo, porque está tentando trabalhar 

com mais transparência possível, e se existir algum prêmio que Naviraí 

possa ganhar de transparência, faz questão absoluta de ganhar. Sabe 

que pode errar, mas nunca com essa intenção. 

Ederson Disse a gerente e aos diretores dos colégios que quando um 

vereador vai ao colégio fiscalizar, não é para prejudicar o diretor, mas 

para ver o que está faltando porque o interesse público tem que 

prevalecer, não precisa de diretores que fiquem bajulando secretários, 

prefeito para maquiar o que está faltando, só por serem cargos de 

confiança, se está faltando tem que falar e pedir ajuda e correr atrás, 

é preciso que os diretores dos colégios entendam que o principal 

interesse é do aluno, não é defender a bandeira do prefeito ou da 

gerente de educação. Como ele e outros vereadores estiveram nas 

escolas e alguns diretores ficaram nervosos e foram recebidos com 

duas pedras na mão, teve até uma desavença com o prefeito porque ele 

disse que não estava faltando nada, mas naquele momento estava 

faltando porque estavam tendo dificuldades para comprar. Então 

saibam que o vereador não é um inimigo, não ficam falando para criticar 
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o prefeito e nem a gerente, e sim para ajudar. E disse que acredita que 

a gerente Fátima irá colocar a casa em ordem porque acompanha tudo, e 

espera que os outros gerentes tenham a mesma atitude. Para concluir 

disse mais uma vez que vereador não é inimigo de gerente, não é inimigo 

de diretor de colégio, não é inimigo de professor, pelo contrário, 

vereador defende os direitos dos diretores, supervisor, contratados, 

concursados e da população em geral, e o que for de bom para Naviraí a 

gerente de educação terá o apoio desta casa de leis. 

Gerente Disse que gostaria de fazer duas ressalvas porque não pode 

ser deselegante com os diretores, porque são cargos de confiança, mas 

são eleitos pela comunidade. E o que houve no começo do ano foi um 

remanejamento de itens, porque teve um problema com fornecedor, 

problemas com atas e quando não conseguiu teve o remanejamento, mas 

garante que nenhuma criança das escolas passou fome. E devido a uma 

denúncia publicaram no jornal noticia que não era verdadeira, causando 

mal estar com as diretoras das creches, talvez tenham ficado 

estarrecidas com a forma como foi conduzida a questão, mas ela 

sempre fala aos diretores que a escola é aberta e está sujeita à 

fiscalização. Então na verdade houve um mal estar inicial, problema com 

fornecimento, mas cada escola contornou da forma como podia                  

alterando o cardápio para que nenhuma criança passasse dificuldade. 

Ederson disse que o jornal foi infeliz ao fazer a matéria pegando 

trechos das falas, mas a essência da denúncia foi verdadeira, porque 

eles presenciaram as crianças comendo apenas fubá, mas isso é passado, 

já colocou a casa em ordem e espera que não se repita, porque estará 

de olhos abertos. 

O Senhor Presidente agradeceu a presença do Senhor Onivair de 

Matos, Jaime Dutra, professora Carol Touro – superintendente da 

Fundação de Cultura, Fernando Kamitani - gerente de desenvovimento, 

Milene Fauser - gerente do gabinete do prefeito e em nome das 
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professoras Carla Cristiane da Rocha Cunha – coordenadora da Creche 

Irmã Evanete e Rosangela Dias Moleiro – coordenadora do CIEI Sonho 

de Criança, cumprimentou todas as coordenadoras, diretores e 

assessores da área de educação que se fazem presentes. Em seguida 

convidou o vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior para fazer seus 

questionamentos. 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior cumprimentou ao excelentíssimo 

senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, professora Fátima 

Liutti, gerente municipal de educação, à equipe da gerência de 

educação, diretores, coordenadores, saudação especial às professoras,  

a todos presentes e aos ouvintes da rádio e disse que é de 

conhecimento público que a educação talvez seja uma das pastas onde 

eles tem uma atuação mais concentrada e obviamente surgem muitos 

questionamentos que tem feito desde o início do ano, e quer retomar 

alguns debates, mas principalmente dar oportunidade de esclarecer de 

público, passar as posições oficiais da administração municipal que por 

vezes as pessoas tem tido dificuldades de ter esse acesso. Destacou 

dizendo que acredita no ensino público de qualidade, é um dos que 

levanta essa bandeira e acredita que para que isso aconteça existe um 

longo caminho a ser percorrido, e respeita muito essa profissão, mesmo 

não sendo tão velho, diz que é do tempo em que professor sempre foi a 

maior autoridade dentro da sala de aula e nem o Presidente da 

República pode entrar na sala de aula sem pedir permissão para o 

professor, e acredita nisso ainda, por mais desvalorizada que essa 

profissão esteja, tem que levantar essa bandeira. Falou ainda que boa 

parte de professoras contratadas estão presentes na sessão trajando 

preto em protesto a atitude que a administração tomou, e disse que 

acompanhou atentamente tudo que foi explicado pela gerente, mas falou 

que tem uma postura de buscar soluções diante dos problemas e em 

discussão com as próprias professoras, uma das soluções que veio à 
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cabeça é sobre os projetos pedagógicos, que já vinham de gestões 

passadas e sendo implementado ao longo do tempo, que davam essa 

garantia, tanto na melhoria na qualidade do ensino, quanto no acesso 

dessas professoras ao mercado de trabalho, e sugeriu ao prefeito em 

duas ocasiões e até agora não teve uma posição concreta e essa falta de 

informação causa angústia e talvez seja o que tenha causado maior 

transtorno, então quer saber se existe essa possibilidade. 

Gerente informou que o prefeito Izauri duas vezes conversou 

especificamente a respeito dessa questão e levantou questionamentos, 

primeiro desses projetos especiais e ela disse que se for ver do ponto 

de vista político teria mantido os contratados, mas considerando a 

evolução da folha, a responsabilidade de pagar com segurança, férias, 

décimo terceiro, indenizar os professores, porque o custo de professor 

efetivo é bem maior do que o contratado; e o prefeito perguntou quais 

os projetos que ainda dava para implementar, respondeu que o que tinha 

que fazer pedagogicamente e emergencialmente já foi feito, e a escola 

contratou vinte professores dentro de um perfil porque tem autonomia 

não foi uma exigência que a gerência fez e a maioria foram os 

professores que perderam suas aulas. Nesse momento não dá pra dizer 

quantos projetos terão, mas garante que existe essa preocupação e 

estão levantando a possibilidade de atender alguns professores desde 

que tenha o perfil, porque o objetivo é dar um salto de qualidade e quer 

fazer um trabalho diferenciado nesse sentido; quando coloca projetos 

na comunidade agregando pais, filhos, professor, diretor, está muito 

claro a intenção de estabelecer uma escola de paz, então tem toda a 

intenção de abrir mais projetos desde que seja possível, mas pensando 

na folha de pagamento e tentando chegar ao objetivo que tem, sempre 

junto com os conselhos definindo prioridades; Izauri pediu também que 

ao invés de fazer um processo seletivo, continuar chamando pelo 

concurso, encaminhou para o jurídico para ver a legalidade, porque                                        
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chama os convocados na vaga não pura obedecendo a classificação do 

concurso, e tira do processo todos os formados em 2016/2017, então 

não sabe ainda se terá legitimidade. Está estudando dentro do concurso 

como priorizar e trazer para Naviraí essa possibilidade de trabalho, 

mas não pode ser de qualquer jeito e sem observar algumas questões. 

Disse ainda não saber se contemplaria todos os professores que 

perderam suas vagas, e conclamou aos vereadores para que tragam 

sugestões desde que tenha legalidade e legitimidade.  

Júnior Destacou que quando leva um encaminhamento, de maneira 

alguma quer que as coisas aconteçam de qualquer jeito e obviamente os 

critérios devem ser estabelecidos e o que tem cobrado muito dessa 

administração é sensibilidade, que além de enxergar os números tem 

que enxergar principalmente as pessoas. Perguntou sobre a questão da 

autonomia, a relação da pasta da educação com a gerência de finanças e 

qual o percentual de recursos próprios que atualmente já foi investido 

na educação e como funciona essa relação da educação em definição das 

demandas e do que vai ser feito e a gerência de finanças. 

Gerente disse que pra ser professor tem sensibilidade, mas quando 

passa a ser gestor tem que ser um pouco mais duro porque não pode 

desconsiderar os números e o planejamento, mas o que os fazem 

professores e que diferencia de vendedores é essa sensibilidade de 

fato para fazer a diferença na vida dessas crianças, porque se na saúde 

salva vida, na educação se não tiver sensibilidade mata os sonhos. Sobre 

o quanto foi investido, com recursos próprios até hoje vinte e um por 

cento e para investir ainda quase quatro milhões, estão reservando 

valores para compra de materiais para terminar esse ano e começar o 

outro. Orçado tem vinte e seis milhões novecentos e noventa mil e um 

centavo, disse que é muito dinheiro, mas quando divide por vinte e uma 

unidade é pouco. Orçado na educação com recurso próprio dentro dos 

vinte e cinco que o prefeito tem que investir vinte um milhões duzentos 
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e nove mil trezentos e noventa e um real, total de quarenta e oito 

milhões cento e noventa e nove mil e trezentos e noventa e dois reais. 

Já executou até dia vinte e dois de setembro, doze milhões novecentos 

e oitenta e um mil setecentos reais e cinquenta e nove centavos, desse 

orçado nos recursos próprios vinte e um milhões duzentos e nove mil e 

trezentos e noventa e um reais. Saldo de caixa do Fundeb, duzentos e 

noventa mil novecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos e 

justifica que desde o início tinha saldo reservado. Disse que a educação 

é a pasta que está confortável, no sentido que tem que investir, tem de 

onde tirar, mas de uma forma responsável, com décimo terceiro 

garantido e férias pagas; no percentual aplicado tem 30,74 

empenhados, liquidado 21.11 que está apto ao pagamento e como estão 

preocupados em primeiro pagar a indenização dos servidores e em 

seguida o pagamento, logo estará pago de fato. O valor mínimo a ser 

aplicado seria então de empenhado quinze milhões setecentos e 

sessenta e dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e 

oito centavos, liquidado quinze milhões setecentos e sessenta e dois mil 

novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos, então 

existe uma direta correspondência; superávit a aplicar no ensino hoje 

dois milhões quatrocentos e cinquenta mil reais, isso até o final 

garantindo a governabilidade da pasta, o gerenciamento das contas com 

precaução. Disse que por ter indenizado a todos os servidores com esse 

proporcional de férias, décimo terceiro e também por ter adiantado 

para os servidores efetivos o décimo terceiro, seis meses de parcela, 

embora a folha tenha crescido muito, não tem um compromisso muito 

maior quantitativamente, porque servidores que tomaram posse agora, 

terão quatro meses proporcional, os que serão convocados terão três 

meses, então está vislumbrando tudo isso para poder continuar com as 

reformas das escolas e tentar garantir uma qualidade melhor para o 

próximo ano. 
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Júnior Sobre o pagamento da rescisão das professoras contratadas que 

perderam seu contrato, onde parou as atividades no dia trinta e um de 

agosto e até agora não receberam. 

Gerente Comentou que há datas diferenciadas no término dos 

contratos, porque há servidores que tinham aulas excedentes e isso há 

de ser contabilizado pelo diretor, pelo secretário, pelos recursos 

humanos, além dos servidores que tiveram seus contratos postergados 

por algum motivo, e se fizessem a quitação da indenização não teria 

como chamar novamente esse servidor para pagar as horas extras e 

para que nenhum servidor seja prejudicado, tiveram a decisão de 

aumentar uns dias para que esse trâmite interno seja vistoriado de uma 

forma correta para que nenhum servidor seja prejudicado, mas acredita 

que seja pago ainda nessa semana. 

Júnior Falou que juntamente com o vereador Simon, visitaram na 

semana passada quatro creches do município, Eva de Moraes, Mamãe 

Zezé, Vera Brida e Irmã Evanete, e foram no intuito de constatar 

situações, porque informações chegam de toda ordem nos gabinetes e 

para serem responsáveis nas colocações entenderam por bem in loco 

conversar com as diretoras, visitar as instalações, especificamente 

nesta ocasião para tratar de gêneros alimentícios, materiais de 

expediente, produtos de limpeza e material pedagógico, foram esses 

questionamentos que fizeram. E como a gerente falou no início que a 

prioridade sempre é a qualidade do serviço que é prestado aos clientes 

da educação que são as crianças, nesse sentido que perguntou sobre o 

saldo e valores, para entender qual é a problemática, porque na última 

palestra que teve no salão paroquial a professora falou que o problema 

da educação hoje não era a falta de recursos e acabou de confirmar que 

de fato não é, tanto que ainda tem um percentual considerável de 

recursos para serem aplicados na educação. Mas o que causa 

preocupação é que estamos entrando em outubro e são apenas mais três 
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meses até o fim do ano para investir quatro milhões de reais 

aproximadamente não é uma tarefa tão fácil, porque já viu em 

administrações anteriores não conseguir operacionalizar o recurso que 

tem que ser investido legalmente e chegar ao fim do ano, entulhar as 

creches e escolas com equipamentos desnecessários ou que serão 

usados daqui dez anos, por isso sua preocupação. Disse que constatou 

que não é falta de recursos, com certeza não é culpa do diretor, do 

coordenador, não é a gestão da escola, mas em cada situação estão 

faltando coisas que são recorrentes, coisas básicas que tem faltado de 

fato, já estão no nono mês de gestão e não vê a gerência de educação 

conseguindo manter minimamente os estoques básicos, como exemplo o 

material pedagógico que tem é cartolina e os professores tem tirado 

dinheiro do próprio bolso. Todos conhecem a equipe de licitação, porque 

a maior parte é efetiva e já faz isso há muito tempo, então o que está 

faltando para manter abastecida a rede municipal, quer saber qual é a 

dificuldade; e sobre a alimentação disse que em julho foi estabelecido 

um novo cardápio para a rede municipal, mas até agora não conseguiram 

seguir à risca e também há certa escassez no quantitativo, e pediu a 

nutricionista para observar esses detalhes, porque tem família que não 

tem condições de dar várias refeições as crianças e a creche é um 

alento porque algumas vezes é a única refeição que a criança tem no dia. 

Gerente Falou que material de limpeza está em andamento, depois de 

várias vezes adiado devido a retirada de itens, e deu um exemplo a 

respeito do sabonete que foi licitado, o custo é de três reais e noventa 

centavos e tem noventa gramas, mas quando faz o pedido de 

fornecimento o entregador tem até cinco dias entregar o produto nas 

unidades, mas no último dia disse que a marca do sabonete Hidrata não 

produz mais sabonete infantil e o jurídico informou que não poderia ser 

comprado, e pediu alternativas para apresentar outros sabonetes para 

serem analisados, foi oferecido o sabonete anjinho do qual nunca ouviu 
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falar, custando dois reais e noventa centavos e de oitenta gramas, 

então não comprou; tentou com outras gerências e também não 

conseguiu. Então quando comprar tem que ser com qualidade não pode 

ser qualquer produto, mas tem dificuldade. Outro exemplo é sobre a 

agricultura familiar, onde o poder público tem a obrigação de prestigiar 

os pequenos produtores com no mínimo trinta por cento, mas não 

conseguem comprar devido a legalidade, é uma série de questões que 

são importantes, que estão ali para dar legitimidade para que possa 

realmente fazer uma gestão prestigiando o pequeno produtor, o 

comércio local e o Dr. Izauri tem cobrado. Falou que comprou os 

uniformes rápido porque usou a ata do estado, porque assim como 

muitos não tem o que comer, também não tem o que vestir, uniforme é 

uma necessidade. Então pede a compreensão e a colaboração de todos, 

porque não é fácil comprar realmente o que deseja e o que é preciso 

devido a legalidade e legitimidade. 

Júnior Falou que desde o início do ano faz o questionamento a respeito 

da escola de informática que ainda não está funcionando, porque tem um 

histórico de formação de pessoas na escola de informática muito 

positivo de quase oitocentos alunos por ano, a escola estava instalada, 

saiu do local que era alugado, mesmo tendo toda a estrutura ainda não 

está funcionando e o ano já está findando e quer saber qual é a 

dificuldade? 

Gerente Falou que aquela escola estava com o teto caindo e teve que 

reformar, com muitos entraves, licitações e legalidade, então já disse 

que não irão mais ficar com compromisso de arrumar os prédios, que 

seja feito um orçamento e a administração indenize o proprietário para 

que encerrado o contrato imediatamente seja ressarcido, porque se 

comprometer é muito complexo, e essa semana que a antiga escola foi 

devolvida, pagando aluguel. A escola de informática foi inaugurada 

sexta-feira, no Conviver e a professora Sueli já está dando aula para os 
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idosos. A escola está organizada desde fevereiro no Conviver, mas não 

poderia iniciar porque não havia sido inaugurado. Os alunos do Milton 

Dias já estão todos matriculados e a partir dessa semana essa atividade 

já estará retomando. Pra isso tem projetos, mas tem que ser professor 

de tecnologia, não consegue contemplar os professores que perderam o 

contrato, porque já está em edital e professor de tecnologia 

selecionado, então isso é uma questão que está resolvida e 

regulamentada. 

Júnior Disse que quando foi colocada a hipótese no início do ano de se 

colocar a escola no Conviver, entenderam que não era o caminho 

adequado por ter a possibilidade de haver uma ilegalidade, um desvio de 

finalidade, alertou pessoalmente ao gerente Eduardo, mas já que está 

tudo pronto deve ter todo o aparato legal para que funcione. 

Gerente Quanto essa questão da legalidade reuniu-se o conselho e foi 

solicitado e deliberado a cedência temporária do espaço, até porque a 

preferência é para o idoso, porque o prédio foi construído com recursos 

federais, portanto é destinado a uma clientela específica, e a medicina 

tem dito que a convivência dos idosos com os jovens e adolescentes é 

muito saudável e estão apostando nisso, porque aquela grande estrutura 

pode ser otimizada, então estarão fazendo um teste de como pode ser 

a convivência e se não atrapalha os idosos, inclusive existe uma parceria 

com o instituto federal para que possam trabalhar com os idosos; de 

fato foi feita uma ata que houve a deliberação, o conselho é soberano e 

tem autonomia para isso. 

Júnior Disse que recentemente tiveram a contratação de sessenta e 

dois servidores administrativos das escolas e das creches de toda rede 

municipal, entre eles destacou agentes de serviço escolar e cozinheiras, 

também alguns administrativos que foram convocados e recentemente 

saiu para vigias também e esses servidores que assumiram o concurso 

agora, diferente dos anteriores estão praticando uma jornada diária de 
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oito horas, contrariando uma resolução existente, contrariando um 

compromisso de campanha e contrariando um compromisso feito em 

reunião nessa gestão, no sindicato dos servidores públicos municipais; 

conversou com o prefeito e percebeu que ele não tinha conhecimento 

dos horários feitos, porque tem servidor fazendo das seis às oito da 

manhã, depois das doze as dezessete, depois das seis às oito e meia, 

depois das doze as dezessete e trinta, das cinco às nove da manhã, 

depois das quinze as dezoito, das seis as dez, depois das doze as 

dezesseis, das sete as nove da manhã, das onze as dezessete, enfim 

horários que destoam da justificativa que lhe foi dada, então quer 

saber a quem cabe essa decisão de manter esse horário e até quando 

vai continuar. 

Gerente Quanto ao acordo disse que só surgiu porque havia um 

compromisso da categoria, de que seria para o bem do serviço público 

apenas seis horas; beneficiaria o funcionário porque alguns servidores 

moravam muito longe, então houve um compromisso desses mesmos 

servidores de que as atividades que fossem fazer seriam no 

contraturno, mas o serviço ficou complicado e difícil de ser feito nas 

escolas, então começaram a discutir a questão desse acordo, porque 

tinha uma série de compromisso que o servidor assumia, um 

compromisso da gestão de otimizar os serviços, de ajudar na vida do 

servidor, mas que ele também faria contrapartida de fazer  mutirão 

quando fosse necessário, enfim existiam acordos que acabaram não 

sendo cumpridos ao longo do tempo. Quando assumiu e precisava de 

muitos servidores, deu posse para quinze cozinheiros, cinquenta e seis 

agentes de serviço escolar e mais nove administrativos. Chamaram 

sessenta e seis e nesse ínterim de um concurso e outro, muitos mudam, 

então não é pouca gente, e de fato se pusessem esses funcionários para 

trabalhar seis horas, não seriam suficientes e o orçamento não ia 

aguentar talvez, foi feito um teste inicialmente, estão com muitas 
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dificuldades porque vai fazer um seletivo  para contratar as vagas não 

puras; foi feito um estudo, uma análise da folha e dos dados e ficou 

estabelecido em reunião de que seriam oito horas e que eles ajudariam 

mais e tentariam ser mais maleáveis no sentido de colaborar com as 

escolas; nenhum momento foi orientação da gerência ou do prefeito 

para fazer seis horas picada, porque a lei é clara, a CLT proíbe, o 

servidor pode fazer oito horas com intervalos ou seis contínuas; se 

fizer seis não pode compensar com mais duas horas e vai manter a 

legalidade, então pede que haja essa colaboração e humanidade por 

parte de todos, tentem se sensibilizar.  

Júnior Disse que o prefeito falou em reunião que iria manter o acordo, 

e à medida que estabeleceu um compromisso e reafirmou, estabeleceu  

o compromisso com a categoria; a professora disse que a maioria dos 

servidores são solícitos e querem de fato ajudar e estão dispostos, 

então não pode basear as decisões na minoria, porque sempre vai ter um 

ou outro que dá problema, em todos os setores; e se for falar de 

preferência sem dúvida será seis horas direto, porque eles também 

pertencem a mesma categoria, foram concursados da mesma forma, 

tem o mesmo cargo, o mesmo salário, os mesmos benefícios e os 

mesmos descontos, então pede encarecidamente que o período dessa 

experiência da novidade do horário se encerre o mais rápido possível; já 

levou ao conhecimento dos dois sindicatos e quer discutir 

exaustivamente esse pleito, e gostaria muito de ter essa resposta 

positiva da gerência, espera que analise com carinho a situação dessas 

pessoas, porque pode estar achando que estabelecer um horário maior e 

diferenciado para esses servidores está tendo maior produtividade, 

pelo contrário, são servidores que estão trabalhando desmotivados 

porque estão tendo  um tratamento diferenciado, talvez essa redução 

de duas horas seja compensada com a valorização, com auto estima 

maior ao saber que está sendo tratado da mesma forma e que precisa 
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ter também as mesmas responsabilidades. Agradeceu a presença da 

gerente e pediu desculpas pela quantidade excessiva de 

questionamentos, mas que são questões que chegam até ele e é preciso 

ter responsabilidade para dar as respostas. 

Gerente disse que o concurso foi feito para quarenta horas, então são 

cinco dias de oito horas, então estão absolutamente dentro da 

legalidade, quanto ao acordo pode pensar e discutir na medida 

administrativa. 

O vereador Simon convidou a vereadora Maria Cristina Tezolini 

Gradella que agradeceu a presença da professora Fátima e disse que é 

uma grande satisfação recebe-la aqui, que tem muita admiração e 

respeito pela sua competência e que nessa oportunidade gostaria de ter 

alguns esclarecimentos para a população sobre algumas questões. A 

primeira questão é saber qual o valor gasto pela prefeitura com a folha 

de pagamento mensal da gerência de educação do município, incluindo 

professores e todos servidores de escolas e creches. 

Gerente cumprimentou a vereadora e disse também nutrir um 

sentimento de gratidão e admiração recíproca. E respondeu que no total 

de toda receita do Fundeb é de sessenta que é gasto com professores e 

quarenta que é servidores e outras despesas, acumulado até agora é 

treze milhões seiscentos e oitenta e dois mil duzentos e trinta e sete 

reais e noventa e cinco centavos. 

Cris Gradella perguntou se uma parte é pago com o Fundeb e a outra 

parte com recursos próprios. 

Gerente respondeu que a legislação diz que o Fundo de Desenvolvimento 

da Educação Básica tem que gastar com professores no mínimo sessenta 

por cento, então gasta os sessenta e suplementa quando há 

necessidade. E para ter um comparativo, no mês de março foi pago dois 

milhões cento e um mil novecentos e quatorze reais e trinta centavos, 

dentro dos sessenta com professores e com funcionários 
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administrativos e outros encargos novecentos e vinte e dois mil 

trezentos e setenta e oito reais e treze centavos, então no acumulado 

de janeiro até agora treze milhões seiscentos e oitenta e dois mil 

duzentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos, nos 

quarenta por cento, seis milhões oitocentos e vinte e quatro mil 

setecentos e setenta reais e noventa e um centavos; e disse que o 

Fundeb foi criado em 2007 e vai até 2022, se esse dinheiro deixar de 

vir não sabe como gerenciar a educação, porque é muito dinheiro, mas 

tudo que é verba do governo federal ou não acontece ou vem com 

cortes, então é muito preocupante. 

Cris Gradella Perguntou se hoje a gerência de educação nas escolas 

tem utilizado o apostilamento. 

Gerente disse que não e que não tem intenção, por achar que não tem 

um bom retorno pedagógico. E pelo questionamento do ministério 

público quanto ao processo anterior e existe um embargo. 

Cris Gradella disse que são perguntas que exigem um esclarecimento 

maior para a população, porque houve em gestões anteriores muito 

questionamento e fica a dúvida se isso vem ocorrendo, se tem a 

intenção de retornar ou não, mas não irá. Falou também sobre a 

aquisição dos uniformes, que nesse ano de 2017 os alunos estão sem os 

uniformes e quer saber se os uniformes são para o ano que vem ou será 

entregue ainda esse ano? 

Gerente Disse que já foi feito todo o processo, mandou a ordem de 

fornecimento, está tudo dentro dos conformes, mas fazer quinze mil 

camisetas não é tarefa para uma semana, mas imagina que deve chegar 

final de outubro ou começo de novembro, mas disse que irá entregar em 

fevereiro para começar com a casa em ordem, padronizando com 

uniforme, pelo menos com as camisetas, mas vai tentar correr contra o 

tempo e licitar as jaquetas, porque o Dr. Izauri gostaria de ter jaqueta 

para toda a rede, e para as crianças da educação infantil, short, saia 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 23 de 35 

 

 

SECRETARIA 

 

para padronizar a rede, é um processo moroso, mas as camisetas serão 

entregues em fevereiro para todas as crianças.  

Cris Gradella Disse que na gestão passada a prefeitura fez uma locação 

das lousas digitais, quer saber se estão sendo utilizadas e se esse 

contrato foi mantido, foi rescindido? 

Gerente Disse que quando começou a gestão existia um contrato no 

valor de cento e quarenta mil reais, e na primeira reunião o Dr. Izauri 

disse que não iria aguentar devido o orçamento e que deveria reduzir 

custos, e na pasta tomou a decisão do que poderia ser diminuído ou 

rescindido dentro do contrato, e de fato a lousa digital é uma 

tecnologia importante, mas é um instrumento pedagógico muito sensível, 

e verificou que esse material é extremamente caro, quatro mil reais por 

mês cada lousa, e em muitos municípios encostaram essa lousa virando 

um trambolho, e as empresas terão que comprar outras e irão cobrar 

cada vez mais o aluguel, e o benefício pedagógico e o retorno é muito 

pouco, então não faz diferença porque na verdade o que faz a diferença 

é um grande professor, que seja motivador, pesquisador, entusiasmado, 

o professor sim é um profissional que de fato se diferencia. E também 

devido a essa tendência dos dispositivos móveis, fez uma solicitação ao 

vereador Júnior, que se prontificou a interceder junto ao Zeca do PT, a 

comprar duzentos datas shows para as escolas, ou seja, teriam em 

todas as salas e esse sim faria a diferença, assim como o uso do 

smartphone, porque usando aquelas lentes pode projetar a imagem em 

3D, as crianças veem o corpo humano, os jovens veem os planetas, é uma 

tecnologia muito interessante, com custo baixíssimo, compraram dez 

conjuntos de lentes por cinquenta reais com frete para utilizarem na 

colônia de férias, são tecnologias disponíveis e podem comprar licitando 

e são muito mais baratos. Disse ainda que a Editora Britânica tem todos 

os recursos a disposição do professor, desde resumos de acordo com a 

norma da ABNT, artigos, imagens, slides, tudo a custo zero, então hoje 
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o que dificulta o trabalho do professor de fato em Naviraí, não é a 

carga horária, porque hoje tem no município cem por cento dos 

professores com horas atividades, não é a falta de tecnologia, porque 

tem mil recursos acessíveis nestes dispositivos. Comentou ainda que 

teve uma escola que não queria lousa digital, mas pediu televisão, então 

estão fazendo o orçamento e talvez não consiga para esse ano comprar 

todas porque não tem recurso, mas tem a possibilidade de comprar uma 

por mês. O Carlos que é o assessor de tecnologia consegue capturar as 

provas e mandar o link no próprio smartphone das crianças ou da escola 

para fazerem os testes para o Fundeb; então sinceramente o custo das 

lousas não justifica o retorno que se tem, mas reconhece que faz falta 

para um ou outro professor, como nas escolas Flores e Maria Aquino, 

que usava muito a lousa, ficaram ressentidos e sentindo muito a falta, 

mas estão tentando compensar por alguns meios, buscando alternativas 

e tentando prover a escola, e todas as escolas tem professor de 

tecnologia que está a disposição e isso faz toda diferença. 

Cris Gradella Perguntou se o contrato foi rescindido? 

Gerente Disse que sim. 

Cris Gradella agradeceu de novo a presença da professora e falou da 

sua admiração e respeito e disse que está a disposição para colaborar e 

ajudar a construir uma educação de qualidade na nossa cidade. E que de 

fato o que é preciso é professor motivado e a gerência de educação 

precisa motivá-los com tecnologia, materiais e capacitações 

motivacionais.  

Gerente Agradeceu e disse que espera contar com todos os vereadores. 

O Senhor Presidente convidou o vereador Simon Rogério Freitas Alves 

da Silva que cumprimentou ao Senhor Presidente, nobres Edis, 

professora Fátima, aos ouvintes do rádio, em nome da professora 

Evanir cumprimentou a todos profissionais da educação presentes e em 

nome do Jair e do Ernando o público presente; e perguntou qual era a 
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demanda de vagas nas creches do município no começo do ano, quantas 

vagas eram necessárias, quantas dessas vagas foram preenchidas e qual 

o planejamento para sanar esse grave problema de falta de vagas nas 

creches? 

Gerente Disse que este é o calcanhar de Aquiles desta gestão, e hoje 

estão atendendo três mil duzentas e uma crianças na educação infantil 

de uma forma geral e tem mais ou menos novecentas vagas para cobrir 

toda a demanda do município, ou seja, estão na fila inscritas. E para ter 

ideia de como cresce essa demanda, só no berçário são seiscentas 

crianças atendidas, e existe a tendência de aumentar essa demanda 

porque pai e mãe estão trabalhando e a medida que atende, o vizinho 

fica sabendo e também quer ser atendido. Mas para atender essa 

demanda tem uma creche sendo terminada; finalmente o muro de 

arrimo está licitado, mas enquanto não ficar pronto a creche não será 

terminada, porém a creche está quase que noventa por cento concluída,  

provavelmente até março no máximo vai ter essa creche funcionando, e 

de uma forma consequente com o plano municipal de educação, onde 

hoje diz que o município tem obrigação de não deixar uma criança fora 

da escola a partir dos quatro anos, e Naviraí já atende três mil e 

duzentas crianças, então caminhou muito, Naviraí é sempre 

vanguardista e vai continuar trabalhando para isso, porque estão muito 

além do que o plano cobra. E essa creche funcionando em período 

parcial, será atendida em torno de trezentas crianças ou mais. Disse 

ainda que foi convidada pela Caixa Econômica Federal para se 

manifestar quanto ao dinheiro, fundos perdidos custos zero, sem juros, 

sem carência, assim que terminar a construção perto do bairro 

Interlagos, vai ter disponibilidade na Caixa Econômica Federal de dois 

milhões e seiscentos mil e o gerente pediu para fazer manifestação 

para adesão do que queriam, se uma escola ou creche, e pediu as duas 

coisas. Vai abrir mão da infraestrutura, ficando com as duas grandes 
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construções porque vai atender um número muito grande de crianças, 

considerando que o Jardim Paraíso e adjacências vão ficar desprovidos 

de escolas, embora tenha o Milton Dias e o José Carlos, é muito pouco 

quando tiver a área habitada ocupando as casas e apartamentos, então 

tem disponível praticamente para fazer, não foi feita a formalização do 

contrato, mas esse dinheiro existe, e é suficiente para a construção de 

uma escola e uma creche no padrão do FNDE, então acredita que até 

2019 consiga atender muito mais do que essa demanda de hoje. E 

quando uma mãe procura o poder judiciário nem sempre é aquela que 

tem maior urgência, então o direito que se faz individual nem sempre se 

traduz no direito coletivo e a educação é de fato um direito coletivo, 

quando se atende bem uma criança com alimentação e com tudo, acaba 

sendo um direito para o bem de todos, então é compromisso dessa 

gestão procurar incansavelmente verbas e formas de construir mais 

creches e construir uma escola de turno integral no Jardim Paraíso, 

então essa escola que vislumbra com esses recursos, pretende que seja 

de turno integral e já até conversou com os conselhos, fora isso tem 

oferecido o contraturno para algumas séries. Disse que estão com um 

projeto em desenvolvimento na Escola Maria de Lourdes Aquino, que é 

de intervenção na própria série que contempla todas as crianças, 

inclusive as crianças da zona rural, quando a criança tem uma 

dificuldade na primeira série é tirada, trabalhada e depois volta para a 

sala; esse projeto está sendo coordenado pela Universidade Federal 

com a colaboração da professora Viviane e do professor Dr. Daniel 

fazendo com que a mão de obra seja formada, porque pegam seus 

estagiários e juntam aos professores e coordenadores da rede pública 

para fazer esse trabalho. Essa intervenção não vai render para o IDEB 

desse ano, é um investimento de médio, longo prazo, é uma intervenção 

que objetiva equiparação das crianças para que elas avancem todas 

juntas. 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 27 de 35 

 

 

SECRETARIA 

 

Simon Das três mil duzentas e uma crianças que são atendidas, quantas 

passaram a ser atendidas nesse ano? 

Gerente Falou que o ano passado tinha duas mil oitocentos e cinquenta 

e duas crianças e esse ano tem três mil duzentas e uma. 

Simon Falou de uma proposta de trabalho do prefeito no pleito eleitoral 

que envolve o professor Sergio Jacomelli no qual tem muito respeito e 

admiração, sobre o resgate do esporte escolar. Mas no organograma 

que veio, o esporte escolar está ligado diretamente à pasta da 

educação, e o professor Sergio é o melhor nome e a melhor pessoa para 

exercer a função pelo que já tem feito pelo município. Então quer saber 

o que a professora Fátima como gerente de educação pensa em fazer 

para o esporte escolar, como pretende fomentar essa questão que é 

precária no município, porque está passando grande dificuldade com 

esse segmento. 

Gerente Disse que é um dos compromissos do Dr. Izauri sim e tem 

conversado com o professor Sergio, porque ainda não conseguiram 

avançar o quanto gostaria; primeiro porque grande parte dos 

professores de educação física não tem intenção de fazer o 

treinamento, e para implementar o esporte escolar é preciso mais do 

que o oferecimento do professor de educação física, é preciso aula de 

treinamento para estimular e tem escolas que os professores ainda não 

aceitaram; Disse ainda que este ano conseguiram fazer o convênio com o 

Fundesport, mas só participou internamente porque a rede não estava 

mais trabalhando com esporte escolar, então só a educação não basta, é 

preciso professores que ofereçam treinamento, porque acredita no 

potencial de arte e de educação física como elementos alavancadores 

da aprendizagem, porque se estão na banda, na guarda mirim, faz 

teatro, o aluno não vai para as drogas e não se perde nos caminhos da 

vida; mas ainda é muito tímida essa interferência, então farão um edital 

para chamar professores de treinamento de educação física para que os 
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alunos possam ter direito a todas as modalidades, é um processo que 

estão recomeçando. 

Simon Pediu a gerente que juntamente com o prefeito Izauri, que olhem 

para essa pasta do esporte escolar com mais carinho e que dê respaldo 

para o professor Sergio coordenar esses trabalhos, porque com ele o 

sucesso será obtido. Perguntou ainda se estão sendo feitas as 

avaliações periódicas dos alunos para aferir o conhecimento aprendido 

pelos mesmos, se estão, de que forma os dados coletados por meio 

dessas avaliações estão impactando no planejamento docente para 

melhorar a qualidade do ensino e preparar o aluno para o ensino médio? 

Gerente Disse que tudo o que fizeram até agora é pensando na 

aprendizagem e para que aprendam melhor, e nessa gestão implementou 

a auto avaliação entre os professores e a avaliação dos alunos é uma 

prerrogativa dos professores, porque eles tem que ter autonomia, e a 

coordenação acompanha; tem escola que faz o diagnóstico mês a mês de 

como a criança evolui, então existe todo acompanhamento; disse que 

recebeu um livro do tribunal de contas demonstrando como cada 

município evoluiu ao longo das décadas do último censo e a cada ano, e 

nessa avaliação é considerado os municípios, as regiões, quanto cada 

município investiu, mas essa avaliação são as instituições que fiscalizam 

as escolas e que são atribuições do MEC que instituíram o IDEB, então 

esse ano serão avaliados pelo IDEB, e esse livro dá uma avaliação muito 

interessante para os naviraienses e para os gestores, porque demonstra 

que nem sempre aquele município que investe muito na educação em 

termos de compra de papel e instrumentos é o melhor Ideb, é preciso 

que os professores sejam sempre motivados, a formação tem que ser 

continuada, pensada e planejada, e esse ano aqui tiveram boas ações, 

mas muito longe do que realmente quer para Naviraí, porque Naviraí 

sempre esteve à frente, sempre teve uma evolução nesses dados e a 

despeito até do baixo investimento comparando com outros municípios. 
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Simon Comentou sobre a falta de manutenção nas creches e escolas e 

perguntou qual o planejamento da gerência a respeito dessa situação. 

Gerente Disse que os projetos contra incêndios estão sendo concluídos, 

porque é uma necessidade e uma emergência para a retirada de todos 

os botijões de dentro da cozinha, e estão com o calendário pronto junto 

a gerência de obras para terminar todos os projetos e começar a 

executar, dando legalidade para todas as escolas e atualizar todos os 

alvarás sanitários. Esse ano foi instituído um novo planejamento e já 

estão com o cronograma para fazer as reformas e espera que consigam 

para que essas reformas e manutenção sejam constantes, inclusive foi 

selecionada uma equipe para obras para atender somente a gerência de 

educação devido a tantas demandas; disse que estão terminando de 

reformar a escola Vera Brida, a próxima será o Marechal Rondon, 

depois para o Milton Dias, enfim tem toda uma programação 

principalmente para as coisas mais urgentes. 

Simon Agradeceu a presença da gerente e disse que pode sempre 

contar com ele. 

O Senhor Presidente disse que apenas cinco vereadores fizeram 

questionamentos, faltando oito vereadores ainda, então daqui quinze 

dias a gerente Fátima Liutti irá retornar para dar continuidade. 

Aproveitou para agradecer a gerente pela transparência dos 

esclarecimentos sobre os questionamentos dos nobres edis. 

A professora Fátima agradeceu a todos, principalmente a equipe que 

está aqui apoiando e aos vereadores pela oportunidade de estar 

esclarecendo e se colocou a disposição para retornar quando eles 

quiserem. 

                      

 

 

                                                                 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 30 de 35 

 

 

SECRETARIA 

 

O Senhor Presidente determinou ao Secretário que faça a leitura do 

EXPEDIENTE 

 

 

O primeiro secretário informou que a ata da 28ª Sessão Ordinária 

realizada no dia doze de setembro do ano de dois mil e dezessete e a 

ata da 29ª Sessão Ordinária realizada no dia dezenove de setembro do 

ano de dois mil e dezessete, se encontram à disposição dos nobres 

pares na secretaria da Casa.  

Ofício n° 249/2017/GAD de autoria do Exmo. Senhor José Izauri de 

Macedo, Prefeito Municipal, que dispõe sobre Veto Parcial ao Projeto 

de Lei nº 16/2017 de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a 

divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e em falta na rede 

municipal de saúde e dá outras providências. O Senhor Presidente 

encaminhou o referido Veto à Comissão de Justiça, Legislação e 

Redação para emitir parecer no tempo em que confere o Regimento 

Interno desta Casa de Leis. 

Ofício n° 250/2017/GAD de autoria do Exmo. Senhor José Izauri de 

Macedo, Prefeito Municipal, que dispõe sobre Veto Parcial ao Projeto 

de Lei nº 8/2017 de autoria do Poder Legislativo, que autoriza o Poder 

Executivo Municipal a cedência, em caráter não oneroso, das quadras 

poli esportivas das unidades de ensino da rede municipal de educação e 

dá outras providências. O Senhor Presidente encaminhou o referido 

Veto à Comissão de Justiça, Legislação e Redação para emitir parecer 

no tempo em que confere o Regimento Interno desta Casa de Leis.   

Ofício n° 251/2017/GAD de autoria do Exmo. Senhor José Izauri de 

Macedo, Prefeito Municipal, que dispõe sobre Veto Total ao Projeto de 

Lei nº 6/2017 de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a 

permanência de ambulância com motoristas e profissionais da saúde nos 

locais de eventos públicos promovidos no município de Naviraí, com 
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grandes aglomerações de pessoas, em especial, realizados ao ar livre, 

dos tipos esportivos, culturais, sociais e congêneres. O Senhor 

Presidente encaminhou o referido Veto à Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação para emitir parecer no tempo em que confere o 

Regimento Interno desta Casa de Leis.   

C.I. nº 33/2017 de autoria do Senhor Rodrigo Gazette de Souza, 

Diretor de Controladoria, encaminhando balancete desta Casa de Leis 

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

Vereadores que o balancete encontra-se disponível na secretaria desta 

Casa 

 

 

O Senhor Secretário solicitou que seja registrado a saída antecipada 

do vereador Eurides da sessão, devido ao mal estar, sendo encaminhado 

ao hospital. 

 

 

Apresentação dos Projetos 

 

 

Projeto de Decreto Legislativo nº 4/2017 de autoria do Vereador 

Josias de Carvalho e outros Edis; que em súmula: Concede Título de 

Cidadão Naviraiense ao cidadão que específica. Com a palavra o 

vereador Josias que cumprimentou a todos e disse que em três 

mandatos como vereador concedeu poucos títulos, porque tem que ser 

de fato concedido quando há um merecimento e desse poucos títulos, 

foi para a saudosa Maria do Céu, ao Senhor Valdir da granja Tatuí e 

para o Senhor Adão da Congregação Cristã e hoje quer conceder ao 

Paulo Hamilton dos Santos Marinho, que já escreveu uma história muito 

bonita em nosso município e é merecedor desse título. O Senhor 
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Presidente perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, 

entendendo que sim, encaminho às comissões para que possam analisar e 

dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento 

interno. 

 

O Senhor Presidente falou que em razão do adiantado da hora solicitou 

que as proposições sejam transferidas para a próxima sessão. 

 

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

Ordem do Dia. 

 

Em primeira e única discussão e votação  

 

 

Projeto de Lei nº 24/2017 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Autoriza a doação de área de terras, medindo 8.676,77m², 

localizada no Distrito Industrial, denominada Lote 01 da Quadra V, 

para a empresa Metalcana Indústria e Comércio Ltda, e dá outras 

providências. Foi apresentado o parecer da Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação; parecer da Comissão de Patrimônio Público; e 

parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, todos favoráveis à 

aprovação do projeto, que colocados em discussão usou a palavra o 

vereador Josias de Carvalho e disse que quando o projeto chegou a sua 

comissão foi feito todo um levantamento do que a lei pede, e estava 

faltando alguns documentos e tinha algumas certidões vencidas, onde 

solicitaram, quando foi enviado fizeram a juntada e voltou para a 

comissão, passando para as outras comissões e como está de acordo 

com que a lei pede veio para o plenário; e para esclarecer disse que 

ninguém segura projeto, principalmente como esse que vai gerar 

empregos, então procuram dar agilidade na tramitação. O Senhor 
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Presidente colocou em votação, foram aprovados em primeira e única 

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

projeto, que foi aprovado.  

 
 

Projeto de Lei nº 25/2017 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Dispõe sobre a Cessão de Uso de parte da Quadra 69, medindo 

600m², localizada no Jardim Paraíso, para a canalização do esgoto 

sanitário do Residencial “Deputado Federal Nelson Trad”, e dá outras 

providências. Foi apresentado o parecer da Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação; parecer da Comissão de Patrimônio Público; e 

parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, todos favoráveis à 

aprovação do projeto, que colocados em discussão e em votação, foram 

aprovados em primeira e única votação; em seguida foi colocado em 

primeira e única votação o referido projeto, que foi aprovado.  
 

 

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

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

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

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

elevatória para abastecimento do mesmo residencial, e dá outras 

providências. Foi apresentado o parecer da Comissão de Justiça, 

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

todos favoráveis à aprovação do projeto, que colocados em discussão 

usou a palavra o vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior falando que 

esse projeto é uma consequência da discussão do ano passado a 

respeito da renovação da concessão da sanesul, umas das cobranças 

mais veementes foi da questão da falta d`água no Vila Nova, Vila Alta, 

no Jardim Paraíso em alguns setores, principalmente nesses períodos de 

seca. Então essa cessão do espaço é onde está sendo construída o poço 
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semi-artesiano que vai atender o residencial Nelson Trad, mas também 

segundo o gerente da empresa que é o Senhor Luciano, vai atender toda 

aquela população do entorno, resolvendo de uma vez por toda essa 

questão da falta de água nos dias mais quentes. O Senhor Presidente 

colocou em votação, foram aprovados em primeira e única votação; em 

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

que foi aprovado.  

 

Projeto de Lei nº 33/2017 de autoria do Executivo Municipal; 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 à aprovação do projeto, que colocado 

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

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

que foi aprovado.  

 

O Senhor Presidente colocou em votação a dispensa da tribuna, que foi 

aprovada. 

 

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

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

Scarlassara, primeiro secretário, lavrei presente ata que vai por mim e 

o Presidente assinado. 

 

 

SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos vinte e seis dias do mês de 

setembro do ano de dois mil e dezessete.  
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