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SECRETARIA 

 

 

ATA DA 31a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/10/2017. 

 

 

 

Aos três dias do mês de outubro 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 seguida foi lido o Ofício nº 266/17/GAD de 02 de outubro 

de 2017 do Senhor José Izauri de Macedo, Prefeito Municipal, 

solicitando a retirada do Projeto de Lei Complementar nº 06/2017 que 

“Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de 

Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul”. O Senhor Presidente informou 

que o referido projeto será retirado de tramitação a pedido do autor. 

 

 

Apresentação dos Projetos 

 

Projeto de Lei nº 26/2017 de autoria da Vereadora Rosangela Farias 

Sofa; que em súmula: Denomina “Severino Odilon da Silva” a Rua 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 2 de 37 

 

 

SECRETARIA 

 

Projetada E, do Bairro João de Barro. Com a palavra a vereadora autora 

que cumprimentou o Senhor Presidente, nobres edis, as pessoas 

presentes e aos ouvintes da rádio e falou que fez esse projeto para 

homenagear o Senhor Severino Odilon da Silva que foi um dos 

fundadores da nossa cidade, faleceu aos setenta e dois anos, casado 

com a dona Francisca, teve onze filhos, trinta netos e uma bisneta, é um 

pioneiro do município e tem uma imensa folha de serviços prestados à 

comunidade, não querendo abordar os aspectos funcionais ligados ao 

serviço do Sr. Severino que era cabeleireiro, barbeiro, mas sim o seu 

serviço humano, que com sua sanfona aglomerava pessoas ao seu redor 

com sua música, onde participou de muitos casamentos em Naviraí 

quando ainda não tinha energia na cidade e fazia a alegria de todos, 

principalmente nas fazendas da região, um homem humano, amigo e 

querido por todos que o conheciam. Disse ainda a população para que 

entenda que quando faz uma homenagem não é para valorizar pessoas 

com valores e sim pessoas de valores, pessoas humanas, que fazem 

atividades em prol do outro sem custo e sem dinheiro. O Senhor 

Presidente perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, 

entendendo que sim, encaminhou às comissões para que possam analisar 

e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento 

interno. 

 

O Senhor Presidente prestou esclarecimentos porque muitos 

funcionários municipais estão ouvindo a rádio neste momento e disse 

que no sábado convidou o Senhor José Izauri de Macedo, Prefeito e o 

Senhor Clodomiro, gerente de finanças para prestar esclarecimento 

sobre o atraso de pagamento dos funcionários e diante dos vereadores 

presentes, prometeram que até o quinto dia útil todos os pagamentos 

seriam concluídos. 
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Projeto de Lei nº 27/2017 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock; que em súmula: Dispõe sobre a instituição do Programa 

Municipal Dinheiro Direto Na Escola – PMDDE. Com a palavra a 

vereadora autora falando que esse programa já existe no Estado para a 

compra de merenda escolar, material pedagógico, enfim pequenos 

reparos nas escolas que ficam esperando na gerência para fazer 

licitação e todos os trâmites necessários, então está propondo esta lei 

para que esses recursos financeiros possa prover os CIEI´s e as 

escolas municipais, onde os diretores irão gerir esse dinheiro na compra 

de aquisição de gêneros alimentícios, aquisição de material permanente, 

manutenção, conservação e pequenos reparos da unidade escolar, 

aquisição de material de consumo necessário ao funcionamento da 

escola, avaliação de aprendizagem, implementação do projeto 

pedagógico e no desenvolvimento de atividades educacionais, trazendo 

assim aos diretores das instituições escolares uma autonomia gerencial 

das escolas com a participação da sociedade estudantil, dos pais de 

alunos, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação que é 

oferecida para os alunos do município, e gostaria que os vereadores 

após analisar aprovassem esse projeto porque vai facilitar muito a vida 

nas escolas municipais. O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é 

matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões 

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

confere o regimento interno. 

 

Projeto de Lei nº 28/2017 de autoria do Vereador Jaimir José da 

Silva; que em súmula: Dispõe sobre a alteração de nomes de ruas 

constantes da Planta Geral da Cidade de Naviraí-MS. (Silvana Gonçalves 

Fiaux – Alameda dos Corais, Bairro Green Ville Residence III e Atenor Alves 

Ribeiro – Projetada D, Bairro João de Barro). O Senhor Presidente perguntou 
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ao plenário se é matéria de deliberação, entendendo que sim, 

encaminhou às comissões para que possam analisar e dar os devidos 

pareceres no tempo em que confere o regimento interno. 

 

Projeto de Resolução nº 10 de autoria da Mesa Diretora; que em 

súmula: Dispõe sobre incineração de documentos públicos no âmbito da 

Câmara Municipal de Naviraí, e dá outras providências. Com a palavra o 

vereador Marcio Scarlassara informando que na câmara tem um arquivo 

muito extenso de muitos anos e não tem mais espaço físico para 

armazenar tantos documentos, mas que terão um arquivo digital e a 

comissão estará avaliando os arquivos que podem ou não serem 

incinerados, e resguardando a digitalização de todos esse documentos.  

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° 157 de autoria do Vereador Antônio Carlos Klein;  

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Jaimir José da Silva 

Presidente da Câmara Municipal, com providências para Conselho 

Comunitário de Segurança de Navirai, requerendo que seja convidado o 

sr. ROBERTO HASHIOKA, Diretor do DETRAN do Estado do Mato 

Grosso do Sul e o Conselho Comunitário de Segurança de Naviraí, para 

participarem de uma das sessões ordinárias da Câmara Municipal, em 

data a ser agendada pelo sr. Diretor do DETRAN, com a finalidade de 
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discutir a situação do trânsito em Naviraí. O Senhor Presidente colocou 

em discussão, com a palavra o vereador autor que cumprimentou a todos 

e disse que fez esse requerimento por manifestação do conselho 

comunitário de segurança da cidade que já teve até um pré contato com 

o diretor do Detran para que ele venha a Naviraí, porque hoje na cidade 

tem um número de veículos cada vez mais crescente e o centro da 

cidade principalmente nos dias de maior movimento vira um caos e 

chegou um estágio que é necessário uma organização do trânsito em 

toda cidade. Para que tenha um trânsito que flua normalmente e que 

haja a possibilidade de melhorias de estacionamentos é necessário um 

estudo muito bem feito através de engenheiros de trânsito, e sabendo 

da manifestação do Senhor Roberto Hashioka de melhorar o trânsito 

nas cidades do estado de Mato Grosso do Sul e com a disposição dele 

de vir ao interior para o estado participar dessa elaboração, é que fez 

esse pedido de convite para que ele agende um dia e que possa vir e 

participar de uma reunião plenária com a presença dos vereadores para 

os questionamentos e com a participação do conselho comunitário de 

segurança, para que tenha um trânsito mais organizado no sentido que 

fique bom pra todos. Espera contar com a aprovação de todos. O 

Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Requerimento n° 163/2017 de autoria do Vereador Simon Rogério 

Freitas Alves da Silva; expediente endereçado ao Senhor Clodomiro 

Nicacio Nascimento, Gerente de Finanças, com providências para o 

Senhor Eduardo Mendes Pinto, Gerente de Administração, requerendo 

informações detalhadas a respeito da entrada e saída dos recursos da 

Contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP. 

Solicitamos os valores atualizados dos saldos da conta destinada para 

esta contribuição e a aplicação destes recursos. O Senhor Presidente 
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colocou em discussão, com a palavra o vereador autor que cumprimentou 

a todos e disse que esse requerimento vem com intuito de pedir 

transparência dos gastos da prefeitura e todos tem conhecimento que 

isso foi uma luta do vereador Claudio Cezar no passado, mas como não 

conseguem saber o que vem sendo feito com esse dinheiro, é preciso 

mais uma vez levantar o tema para saber, porque não é pouco dinheiro, é 

um repasse que não atrasa e que é para fazer melhorias no município na 

questão de iluminação pública, de rede de iluminação para avenidas e 

até para custeio desse tipo de serviço, e infelizmente as ruas estão 

escuras, faltando lâmpadas; mas tem conhecimento que tem 

aproximadamente um milhão em caixa e é preciso saber o que vai ser 

feito com esse dinheiro. O vereador Marcio solicitou um aparte, 

cumprimentou a todos e disse que ele também já fez um requerimento 

assim como outros vereadores no passado, sendo uma batalha para 

manter a cidade iluminada e até hoje não mudou nada, porque existem 

muitos pontos escuros e a população sempre os procuram para fazer o 

básico, que é troca de lâmpadas queimadas, e quando fazem essa 

solicitação à gerência competente, eles têm a capacidade de tirar a 

lâmpada boa de um poste para colocar onde foi pedido, então esse 

requerimento é oportuno porque a população paga a taxa de iluminação e 

é a cidade merece estar iluminada. Um aparte do vereador Klein falando 

não estar acreditando na fala do vereador Marcio quando disse que a 

prefeitura para resolver o problema de iluminação tira de um poste e 

coloca no outro, e como tem trabalhado direto na questão de segurança 

até por ser advogado e trabalhar nessa área criminal sabe da 

necessidade de um policiamento melhor na cidade e que as forças 

policiais são poucas porque o efetivo de policia militar é o mesmo de 

quando tinha vinte e sete mil habitantes, isso ficou claro na audiência 

pública quando teve a discussão da guarda municipal através das 

colocações feitas pelo representante do comando da polícia militar e 
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pelo delegado da polícia civil, mas na visão do prefeito está tudo bem e 

não é necessário melhorar a segurança da cidade e a iluminação pública 

é uma questão de segurança também, como pode ser possível tirar a 

lâmpada de um poste para colocar em outro se tem dinheiro em caixa 

arrecado através de pagamento dos impostos para cuidar da iluminação, 

no passado existia uma equipe de iluminação que fazia o trabalho 

constante e o Gil do Táxi presidiu essa comissão um bom tempo, mas 

agora não existe mais e a cidade está ao Deus dará com muitas ruas 

escuras e realmente acontecendo muitos crimes tanto por falta de mais 

policiamentos e pela falta de iluminação, que proporciona ao malandro 

exercer essa função. Parabenizou pelo requerimento e disse ser muito  

oportuno. Um aparte da Vereadora Rosangela falando que tem o 

dinheiro porque é descontado de todos taxa de iluminação pública, e o 

que o vereador Marcio falou é verdade, porque ela estava no bairro 

Cidade Jardim participando de uma reunião e estava muito escuro, 

conversou com o gerente sobre a situação, que informou que retirou as 

lâmpadas do referido bairro para atender outro que estava mais crítica 

a situação. Agora chegaram as lâmpadas e relé mais falta equipe. Um 

aparte do vereador Klein falando que a situação é muito séria mesmo, é 

questão até de abertura de investigação, um crime contra a população, 

não pode tirar a lâmpada de um lugar para clarear outro se tem dinheiro 

em caixa, isso é questão da gestão; a vereadora Rosangela disse o que 

está acontecendo é a falta de equipe para fazer essa substituição e a 

população está realmente carente de iluminação pública e pagando caro 

e que está aqui a favor do povo. Um aparte do vereador Claudio falando 

que não poderia deixar de falar, porque todos pagam a taxa de 

iluminação pública e esse dinheiro é revertido para a manutenção de 

lâmpadas, então chega a ser uma vergonha ter que ficar sempre 

debatendo sobre esse assunto em Naviraí, porque dinheiro tem para 

esse fim, realmente é falta de gestão. O vereador Simon agradeceu a 
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todos os vereadores pela contribuição e reafirmou que tem o dinheiro e 

o que está faltando mesmo é gestão. Um aparte do vereador Ederson 

que cumprimentou a todos e disse que dinheiro tem, tem gerente então 

o prefeito deveria colocar o gerente de iluminação pública para 

trabalhar, principalmente à noite para verificar onde realmente não tem 

iluminação; e disse que tá faltando gestão do setor de lâmpada e como 

não sabe com quem está essa pasta, o gerente de serviços urbanos e 

gerente de obras tem que levar esses problemas para o prefeito, e se 

dirigiu ao vereador Josias como líder do prefeito falando que o Dr. 

Izauri não precisa passar por esse desgaste, porque sempre é o último 

ao saber dos problemas e fica aqui apanhando por incompetência de 

gerente; então espera que seja a última vez que fazem um requerimento 

sobre iluminação pública, porque é uma vergonha, mas se tiver que 

fazer, será a abertura de uma CEI e colocar todos para fora da 

prefeitura. O vereador Simon comentou que nem é preciso sair à noite 

para verificar, porque tem luzes que ficam acesas de dia e à noite ficam 

apagadas, e tudo isso é muito preocupante porque a falta de iluminação 

envolve o âmbito da segurança e como a maioria dos vereadores disse, 

tem o dinheiro, é preciso ter mais cuidado com o dinheiro público, é 

preciso que o Dr. Izauri se atente a todos os fatos, sabe que é preciso 

priorizar a saúde, a educação, mas a segurança vem logo atrás, então o 

que quer são melhorias em todos os setores. Com a palavra o vereador 

Josias que cumprimentou a todos e parabenizou o requerimento, e 

esclareceu que não é o líder do prefeito, mas que gostaria de ser 

porque acha que ele deveria ter um líder aqui e comentou que viu uma 

foto do vereador Ederson Dutra junto com o prefeito e toda liderança 

e pensou ser ele o líder; e comentou ainda dando uma sugestão ao 

prefeito, que depois de passada a campanha política deveria analisar as 

pessoas que já trabalharam no executivo como contratados e que foram 

competentes e atuantes nos cargos, como o Gil do Táxi que iria resolver 
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esses problemas da falta de iluminação pública rapidamente por sua 

competência, tem o Luiz Batista que entende tudo de finanças, porque 

tem coisas acontecendo que não estão concordando, porque alguns 

setores pecam por falta de agilidade, falta de entendimento e 

conhecimento e todos sabem da competência, da honestidade e do 

empenho do prefeito, mas as pessoas que o cercam tem que ter suas 

prerrogativas e autonomia para que funcione, mesmo com tantas 

críticas e dificuldades que o município está passando, pequenas coisas 

podem ser feitas, porque está faltando disposição de alguns secretários 

e às vezes o prefeito nem fica sabendo o que está acontecendo, então 

está faltando aproximar mais esse relacionamento para que de fato 

fique harmonioso. Um aparte do vereador Simon falando do problema da 

Rua Jateí que tem iluminação nova, mas com defeitos que não 

conseguem resolver e perguntou ao vereador Josias o que ele acha do 

quadro de gerentes da prefeitura municipal? O vereador Josias disse 

que acha que ainda é cedo, mas que no momento gostaria de se ater ao 

requerimento porque é muito importante para esclarecer para 

população, que precisa saber onde está sendo gasto o dinheiro que são 

pagos através dos impostos e que a resposta venha mais rápido possível 

do executivo para expor publicamente a todos e espera que o prefeito 

cobre sua equipe para que tenha mais agilidade. Senhor Presidente 

colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 164/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para a Senhora Maria Telma 

de Oliveira Minari, Gerente de Assistência Social, requerendo que seja 

encaminhada a esta Casa de Leis um cronograma e um Relatório das 

ações realizadas em relação as metas que foram estabelecidas como 

sendo de responsabilidade da Gerência de Assistência Social, na 
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Audiência Pública realizada no dia 26/05/2017 com o Tema: 

NAVIRAÍ/MS e as Políticas Sociais; "O futuro do Bairro Jardim 

Paraíso em Debate". O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador autor que cumprimentou a todos e disse que está 

cobrando da gerência de assistência social o que de fato foi feito e o 

cronograma do que ainda se pretende fazer, porque foi realizada uma 

audiência pela Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social 

coordenada pelo companheiro de partido, Deputado Estadual João 

Grandão com a presença do deputado Onevan, diversas autoridades do 

município e a comunidade do Jardim Paraíso e imediações há quase cinco 

meses atrás, e o resultado dessa audiência pública surgiu uma carta, a 

Carta de Naviraí MS que foi encaminhada para os deputados estaduais 

na Assembleia Legislativa, para os deputados federais e senadores do 

nosso estado, nessa carta são enumerados algumas metas, propostas e 

ações que precisam ser realizadas e consolidadas em relação ao bairro 

Jardim Paraíso e região. Dentre as propostas onze delas são de 

responsabilidade da gerência de assistência social do município. E como 

passou cinco meses quer saber o que a gerência já conseguiu realizar 

daquilo que ela mesma promoveu e elencou como prioridade aqui nesta 

casa de leis. E citou algumas situações, como ampliação das equipes do 

CRAS e do CREAS, articulação da rede solidária que foi amplamente 

divulgada e até agora não viu acontecer, um ponto de cadastro único no 

CRAS 2, porque existe só um local que realiza o cadastro único que é na 

Seleta e o morador do Vila Nova, Vila Alta, Ipê, Jardim Paraíso tem que 

se deslocar até a Seleta para poder realizar o cadastro único, que a 

base ao acesso a todos programas sociais, seja do governo federal, seja 

do governo do estado, programas habitacionais, carteirinha do idoso, 

enfim todos os benefícios que se pretende são decorrentes do cadastro 

único. Disse que o prédio do CRAS 2 foi inaugurado há cinco meses, está 

em funcionamento ao lado da escola José Carlos, mas não tem internet, 
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não tem ar condicionado, ou seja, só tem estrutura física e os 

servidores. Está fazendo essa cobrança por que já se vão cinco meses e 

até agora nada e das onze situações que foram elencadas, não conseguiu 

ver nenhuma realizada, então está pedindo um relatório porque quer 

saber oficialmente o que já foi feito, o que não foi feito e qual o prazo 

que vai acontecer. Aproveitou para falar na questão da segurança 

pública, porque uma das reivindicações que saiu nessa carta é a 

aquisição de uma base móvel, que é a polícia comunitária e disse que 

recentemente esteve junto ao governo do estado, a secretaria de 

segurança pública e entregou um documento muito bem elaborado com 

todas as prioridades do município de Naviraí em relação a segurança 

pública, mas a impressão que teve é de uma total e completa 

incapacidade da secretaria de segurança pública do estado de resolver 

o nosso problema e isso é lamentável, porque foram conversar com o 

secretario de estado para a questão de recursos para aquisição para 

uma base móvel que custa em torno de duzentos mil e para o orçamento 

do governo do estado não é nada, para  ajudar amenizar a situação de 

segurança do nosso município, e saiu de lá juntamente com outros 

vereadores com a promessa de uma emenda parlamentar. Um aparte do 

vereador Fabiano que cumprimentou a todos e disse que foram em nove 

vereadores, juntamente com o prefeito, a gerente de obras, Ana Paula, 

a Carol, Onevan e Júnior Mochi, e na ocasião o secretário de segurança 

falou que entregaria cinco motos para Naviraí, mas recebeu a 

informação que apenas duas motos virão para Naviraí, porque três 

foram desviadas para Nova Andradina, disse que o comandante geral do 

12º Batalhão ligou para o secretário, no qual disse que não poderia fazer 

nada. O vereador Júnior agradeceu a informação e disse que isso 

mostra a falta de capacidade do governo do estado de resolver os 

problemas dos municípios, segurança pública é responsabilidade do 

estado; aproveitou para parabenizar a iniciativa do Dr. Klein em relação 
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à tentativa na realização da audiência pública para trazer a guarda 

municipal, iniciativas dessas precisa ser elogiada, porque aqui dentro 

das prerrogativas estão buscando fazer o que os compete, que é 

cobrando a iluminação pública onde está escuro, e onde está escuro 

proporciona melhores condições para acontecer crimes; hoje o 

comerciante da cidade, o cidadão, não dorme tranquilo, toda semana 

tem notícia de invasão em algum comércio, roubos em residências, 

homicídios e a polícia aqui faz o que pode, com efetivo que é para uma 

cidade de vinte sete mil habitantes e já passamos disso há muito tempo. 

Sobre o documento que foi encaminhado para o secretário de segurança 

pública, disse que se for preciso será replicado e encaminhando um 

requerimento na próxima sessão para mandar para todos os deputados 

estaduais, federais e senadores, porque a situação que estamos vivendo 

hoje é de total e completa insegurança e não vê de fato a capacidade 

desse governo do PSDB, governador Reinaldo Azambuja, secretário 

Barbosinha, não vê a capacidade deles de resolver nenhum dos 

problemas de segurança pública, apesar de ser deles a obrigação e a 

responsabilidade de fazê-lo. Então agradeceu mais uma vez, porque 

está cobrando a descentralização de serviços, levar até as comunidades 

e especificamente falando aqui do bairro Jardim Paraíso, levar para lá 

os serviços públicos e não fazer com que as pessoas tenham que se 

deslocar de lá até o centro para ter o mínimo de atendimento da 

assistência social. Senhor Presidente colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

O Senhor Secretário agradeceu a presença da Senhora Jane esposa do 

vereador Simon, do Dr. Gradella esposo da Cris Gradella, Jaime Dutra, 

pai do vereador Neninha, é muito importante a família estar presente, 

porque é a base de todos. 
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Requerimento n° 165/2017 de autoria da Vereadora Maria Cristina 

Tezolini Gradella; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Clodomiro Nicacio Nascimento, Gerente de Finanças, requerendo 

informações de qual é o percentual de funcionários municipais que 

aderiram ao programa de adiantamento do 13º salario e qual foi o valor 

pago até o mês de setembro de 2017. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra a vereadora autora que cumprimentou a todos 

e disse que no sábado a tarde foram surpreendidos com a reunião com o 

prefeito aqui nesta casa, onde o mesmo se comprometeu a fazer todo 

pagamento integral que ficou devido a esses funcionários até o quinto 

dia útil deste mês, que será na sexta-feira. Legalmente entende que a 

prefeitura tem até o quinto dia útil para fazer o pagamento, mas há 

muitos anos, seguramente mais de quinze anos que o pagamento dos 

servidores públicos municipais vem sendo feito no último dia do mês, e 

há treze anos é funcionária pública municipal e nunca atrasou, então não 

dá para culpar esse momento atual, momento de crise, porque no 

passado já teve momentos de crise também e nenhum momento o 

salário do servidor público municipal foi deixado de ser pago. Disse que 

respeita muito o prefeito, o Clodomiro, como pessoas e como 

profissionais, porém nesse momento acredita que houve uma falta de 

planejamento da prefeitura, foi uma inconsequência, porque o salário 

base do servidor na maioria dos cargos e fala pela saúde, corresponde 

somente a metade do pagamento desses funcionários, esses 

funcionários fazem hora extra não para complementar o salário, mas 

porque falta profissional; no hospital público municipal todos os 

funcionários fazem hora extra, são horas que são realmente feitas, 

realizadas e não foram pagas. Além das horas extras existem algumas 

categorias dentro da saúde, que são bioquímicos, enfermeiros que 

recebem uma produtividade fixa mensal que corresponde ao salário 
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deles e não foi pago, então ficou muito a se pagar; esses profissionais 

são pais de família que não contavam com esse atraso no pagamento, 

então quando a prefeitura diz que não houve atraso no pagamento, não 

houve atraso no pagamento do salário base, mas muitos servidores não 

recebem somente o salário base e fazem compromisso com todo seu 

salário, com o salário integral, contando com as horas que foram feitas, 

contando com sua produtividade. A prefeitura á dois meses atrás fez 

um incentivo aos funcionários públicos municipais, que quem quisesse 

recebe o adiantamento do décimo terceiro, férias acumuladas, poderiam 

receber; foram demitidos os funcionários contratados e foram 

chamados os nomeados do concurso, mas deveria ter um planejamento, 

porque os funcionários demitidos tiveram suas rescisões feitas, se não 

havia dinheiro esse não era o momento, então não foi tomada uma 

atitude pensada, planejada. O vereador Simon solicitou um aparte, 

parabenizando pelo requerimento e falou que a preocupação da 

vereadora é a preocupação de todos os colegas, até pelo quadro que se 

instala no Brasil, onde tem uma matéria do governo do estado que 

também se preocupa com a questão do décimo terceiro salário dos 

funcionários estaduais, e isso é uma coisa que há muito tempo não 

acontecia em Naviraí e voltou acontecer, não cobra a falta de legalidade 

ainda porque o prefeito tem esses cinco dias para pagar, mas o 

vereador tem esse papel fundamental de alertar o executivo desse 

problema que pode se agravar; se atrasou a folha de pagamento que é 

um direito de todos, tem a preocupação do décimo terceiro, porque o 

gerente de finanças está contando com algo que vai entrar ainda, então 

todos os vereadores devem se atentar para um problema que possa a vir 

acontecer no futuro. A vereadora Cris disse que realmente gerou uma 

insegurança nos funcionários públicos municipais, que estão preocupados 

se irão receber o próximo salário integral ou se será no quinto dia útil, 

se realmente terão o décimo terceiro salário depositado. O vereador 
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Marcio Scarlassara solicitou um aparte falando que também foi 

surpreendido no sábado de manhã com essa notícia desagradável do 

atraso de parte do pagamento dos funcionários e que esteve presente 

na reunião, mas o que o preocupa é que a atual administração está 

preocupada com os pagamentos futuros, onde ele pediu ao prefeito 

Izauri que honre quem está na folha de pagamento, mas se for preciso 

demitir os contratados que faça, para poder estar em dias com o 

pagamento dos funcionários concursados e ainda tem a preocupação do 

décimo terceiro, então espera que planejem esses meses que está 

faltando para terminar o ano e que possam honrar cem por cento o 

direito do trabalhador. A vereadora Cris Gradella falou que gostaria de 

alertar também que isso gera um efeito cascata porque se o funcionário 

deixa de receber esse dinheiro que ele contava que receberia, deixa de 

pagar o comércio, farmácia, mercado, então é uma crise que se instala 

na cidade, não só no bolso do funcionário público. O vereador Ederson 

Dutra solicitou um aparte comentando que também esteve na reunião 

com o prefeito e o gerente de finanças, e questionou o porquê dos 

gerentes receberam o pagamento cem por cento, sendo que poderiam 

tê-los deixado para receber no quinto dia útil porque ganham muito 

mais, não os funcionários que têm o dinheiro contado para pagar suas 

contas, então o Senhor Clodomiro gerente de finanças, errou, deixou de 

pagar os pequenos para pagar os grandes, isso não é correto. O prefeito 

Izauri não precisa passar por esses desgastes, mas está confiando nas 

pessoas erradas, está mal assessorado e está pagando um preço porque 

seus gerentes são incompetentes, não fazem planejamento, porque 

quando se trata da vida pública, primeiramente tem que se preocupar 

com o próximo, então o Senhor Clodomiro errou, não avisaram nem o 

presidente do sindicato dos servidores municipais, que foi pego de 

surpresa também. Ele não está defendendo o prefeito, mas ele sempre 

é o último ao saber das coisas, porque até a farmacinha foi fechada e 
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ele disse que não estava sabendo, como que um prefeito não sabe o que 

está acontecendo sendo que a ordem de pagamento tem que sair da sua 

boca, então é preciso começar cortando as gratificações dos seus 

gerentes, tirar alguns gerentes que não precisam estar na prefeitura, 

senão essa prefeitura vai entrar no caos e o prefeito vai cair em 

desgraça e daí o município cai também, então pede ao prefeito que abra 

seus olhos porque o gerente de finanças está cometendo erros graves. 

Agora os pais de família estão correndo atrás de botijão de gás, 

pedindo ajuda para pagar água, luz, enquanto os gerentes estão no ar 

condicionado, com suas contas pagas, seu cartão de crédito pago, seus 

planos de saúde pagos e os coitados roendo os ossos, isso é inadmissível. 

O prefeito tem que tomar uma atitude, porque se sempre é o último ao 

saber de tudo o que acontece em Naviraí, não precisamos de prefeito, 

deixa os gerentes tomar conta do caos que virou o município de Naviraí. 

A população de Naviraí está pagando um preço muito alto por essa 

incompetência. Isso acaba com a credibilidade, porque teve prefeito no 

passado que fez isso com funcionário público e nunca mais se reelegeu 

prefeito em Naviraí, com funcionário público pequeno não pode brincar, 

são pais de família, esse dinheiro é necessário para a sobrevivência. 

Então, se o prefeito estiver ouvindo esse momento, que tome 

providências, não espere até sexta-feira para pagar os funcionários, 

pague hoje se tiver o dinheiro. A vereadora Cris Gradella agradeceu a 

contribuição e disse acreditar que o prefeito vai honrar seu 

compromisso de pagar os servidores até o quinto dia útil, até mesmo 

porque ele já tomou uma atitude e retirou o organograma que estava em 

pauta na câmara em discussão. O vereador Fabiano solicitou um aparte 

e disse que em relação ao pagamento do décimo terceiro desde a época 

do Sr. Euclides que o dinheiro do IPTU era tirado para pagar o décimo 

terceiro do funcionário, nessa gestão o dinheiro do IPTU já acabou. 

Comentou ainda que o único gerente que veio aqui e disse não ter 
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autonomia foi dispensado, que é o Ezio Amâncio de Brito. E tem 

funcionário da prefeitura que ainda não recebeu o pagamento, nem o 

salário base. A vereadora Cris Gradella falou que o salário base foi pago 

de todos servidores, o problema é que a grande maioria não recebe só o 

salário base, tem uma complementação que corresponde a mais de 

cinquenta por cento do salário, seja em hora extra, seja em 

produtividade, porque a maioria tem realmente, mas o prejuízo foi 

muito grande paro servidor com esse atraso, apesar de saber que a 

prefeitura está no prazo legal do pagamento que é até o quinto dia útil 

do mês, o que espera é que realmente ocorra esse compromisso do 

prefeito, que o pagamento entre na conta do servidor até o quinto dia 

útil. Com a palavra o vereador Júnior falando que concorda com esse 

requerimento e que é de conhecimento de todos os vereadores desta 

casa a reunião que ocorreu no sábado, mas antes disso aproveitaram a 

oportunidade para fazer algumas cobranças ao prefeito e a primeira foi 

de não serem surpreendidos, mas de sexta a noite até sábado de 

manhã, todos os vereadores desta casa assim como os presidentes dos 

dois sindicatos que representa os servidores públicos municipais, o 

sindicatos dos servidores e da educação foram surpreendidos com um 

decreto de contenção de gastos, surpreendidos com a farmacinha 

fechada na sexta-feira o dia inteiro para contar estoque e 

surpreendidos no sábado com o pagamento dos servidores incompletos, 

mas está aqui para defender a população, principalmente a população 

mais humilde, para defender o servidor público que é o que realmente 

faz com que as coisas aconteçam, é lamentável o que aconteceu e 

preocupante. Disse que estiveram ontem enquanto comissão de 

finanças, o presidente vereador Simon, Ederson e ele na sala do Senhor 

Clodomiro entregando um documento solicitando explicações por escrito 

onde diminuiu o repasse, porque no seu pouco conhecimento de finanças 

ele não viu diferença, desde o começo do ano a média por bimestre é em 
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torno de quinze a dezesseis milhões de reais, que dá em média sete a 

oito milhões de repasses por mês; o mês de setembro foram sete 

milhões, mas porque impactou justamente na folha de pagamento, 

porque deixou de pagar os mais humildes para pagar o integral dos 

gerentes, isso tá errado, e gera uma sensação de insegurança jurídica;  

acredita que todos os vereadores desta casa tem recebido cobranças 

sobre o pagamento do mês que vem e sobre o décimo terceiro, mas não 

quer levantar falso de ninguém ou causar tumulto, mas é uma 

constatação do que está acontecendo e não tem humildade para rever 

as coisas; disse ser um dos poucos momentos que viram um pedido feito 

pela casa de leis acontecer tão rápido que foi a retirada do 

organograma, era um consenso nesta casa que ninguém queria mexer no 

organograma que prevê quase cento e oitenta gerentes; se está fazendo 

decreto para contenção de despesas, está deixando de pagar o salário 

integral do servidor e tem um organograma desse, só pode ser 

brincadeira de mau gosto. Retirou o organograma, mas quem deu o 

alerta foram os vereadores na sessão passada, que estão atentos, 

acompanhando de perto o que está acontecendo em todos os setores da 

prefeitura. Fizeram outro pedido também que é para estender o REFIS, 

porque as pessoas não estão em condições de negociar suas dívidas e 

quando tenta negociar tem que levar um comprovante de residência ou 

outro documento que falta, não pode ser assim, tem que 

desburocratizar. Um aparte da vereadora Lourdes comentando que 

quem mora em casa alugada paga o IPTU do dono. O vereador Júnior 

disse que boa parte dos contratos de aluguel prevê que o inquilino pague 

o IPTU e como vão fazer para pagar? Então deixa o seu protesto e 

disse que estão atentos às questões e aos problemas que são levantados 

e amplamente divulgados através de vídeos, noticiários na internet, 

porque surgem aqui, são eles que dão o alerta e que estão tentando 

resolver. Um aparte do vereador Ederson falando que esteve 
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juntamente com o vereador Simon, o presidente desta casa, o 

secretário de saúde Edvan, na sala do prefeito, e hoje todos foram 

pegos de surpresa porque o Edvan foi exonerado e ficaram sabendo 

através da mídia, isso não pode acontecer. O vereador Júnior 

agradeceu o aparte e disse que sempre respeitou as atribuições de cada 

função, o vereador tem suas prerrogativas, o prefeito tem suas 

prerrogativas, mas quando ficam sabendo das coisas antes de 

acontecer, quando são consultados ou convidados a participar das 

discussões e decisões facilita no processo, a administração só tem a 

ganhar, porque uma das funções do vereador é também auxiliar a 

administração pública, não é só fiscalizar e legislar, também são 

ajudadores da administração pública. Um aparte do vereador Marcio 

falando que admira muito o vereador Júnior por sua democracia na 

forma de cobrar, porque na reunião com o prefeito sugeriu que ele 

avisasse das situações polêmicas para discutirem juntos e até orientar 

no melhor caminho. Mas pelo jeito não deu ouvidos, porque no dia de 

hoje foram pegos de surpresa com a demissão do gerente de saúde e o 

gerente de esporte, gerente de esportes pode até esperar, mas ficar 

sem gerente de saúde, isso não pode porque é uma das pastas mais 

importante porque trata com vidas, então Naviraí está entrando no 

caos, tem o fechamento da farmácia em uma sexta-feira para contar 

estoque, sendo que nem tem medicação, uma certidão de óbito demora 

até sete horas, então deixa um alerta ao prefeito Izauri e um pedido, 

que seu nome está a disposição para assumir a pasta da saúde e colocar 

em ordem. O vereador Klein disse que a questão da demissão é 

extraoficial, parece que existe um problema jurídico na contratação 

dele. O vereador Júnior disse essa casa de leis está acompanhando tudo 

o que está acontecendo e buscando soluções, diferente daqueles que só 

criticam e apontam os problemas. Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 
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O Senhor Presidente agradeceu a presença do Adriano Silvério, 

gerente de serviços urbanos. 

 

Indicação n° 178/2017 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues 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, e para o Senhor Emerson 

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

que seja feito estudo de viabilidade para a implantação de mão única 

nas Ruas Hortência no bairro Sol Nascente, onde está localizada a 

Escola Municipal José Martins Flores, e José Guedes de Mendonça no 

bairro Harry Amorim Costa, onde está localizada a Escola Municipal 

Ver. Odércio Nunes de Matos. Com a palavra o vereador Eurides que 

cumprimentou a todos e disse que os pais estão pedindo devido o grande 

movimento das ruas. Um aparte do vereador Simon falando que já tem 

um projeto de lei que obriga a prefeitura a implantar mão única em 

várias outras ruas, mas até agora nada foi feito. Com a palavra a 

vereadora Lourdes falando que esse caso vai ocorrer dentro do pedido 

do vereador Klein que está pedindo a vinda do diretor do Detran em 

Naviraí, para ver a possibilidade de se fazer estudos a respeito disso, 

se ele vier acredita que será feito. Um aparte do vereador Claudio 

Cezar falando que já havia feito esse pedido e a resposta que teve foi 

que estava faltando placas e tintas e assim que os materiais necessários 

chegassem seria atendido. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário 

que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 179/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior e outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para ao 

Senhor Eduardo Mendes Pinto, Gerente de Administração, indicando 
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que seja formada uma equipe técnica multidisciplinar, 

preferencialmente por servidores efetivos do município, com a 

finalidade exclusiva de Elaboração de Projetos e captação de recursos 

financeiros oriundos de Editais do Governo Federal, através de seus 

Ministérios e Fundos de Financiamentos de Projetos. Com a palavra o 

vereador Júnior falando que anunciou essa indicação a duas sessões 

atrás, na sessão passada não teve como viabilizá-la por conta da 

presença da gerente de educação na sessão e o expediente foi 

suprimido, então hoje entrou assinada por todos os vereadores, 

indicando que seja formada uma equipe multidisciplinar, diversas 

formações, que seja de quatro ou seis pessoas no máximo com 

servidores efetivos do município, com a finalidade de elaboração de 

projetos e captação de recursos. Porque o que se perde de recursos 

principalmente do governo federal por conta dos municípios não terem 

projetos viáveis, é um absurdo, e sempre ficam reclamando que não tem 

dinheiro e não se dispõe a fazer os projetos e captar os recursos. Essa 

discussão surgiu de uma indicação que fez juntamente com a vereadora 

Rosangela de um edital do ministério do meio ambiente que prevê um 

projeto mínimo de quinhentos mil e o máximo de um milhão, e para uma 

gerência de meio ambiente que ele conhece bem, faz muita diferença. 

Agora imaginem os projetos que sai na área de infraestrutura de obras, 

mas ficam aqui dependentes da boa vontade dos deputados e dos 

senadores, é muito pouco, pode ir muito além, porque o município tem 

condições de fazer isso, ele mesmo poderia numerar dez pessoas que 

conhece dentro da prefeitura que tem plena capacidade de elaboração 

de projetos, poderia citar a questão do instituto federal que tem a 

capacidade plena de fazer parceria, é preciso ter vontade política. Os 

municípios que implantaram esse tipo de processo saíram na frente, 

porque essa mesma ideia foi dado ao prefeito Léo em 2013, ele não 

aceitou, não aderiu, não montou a equipe. Então estão levando a ideia ao 
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prefeito Izauri, que apesar de muita resistência às ideias que são 

colocadas por este plenário, essa ideia é muito boa e que já foi 

implantada por outros municípios. É preciso achar uma alternativa 

diferente, atitude diferente para poder resolver os nossos problemas. 

O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 180/2017 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 que seja realizada a 

limpeza do canteiro na Avenida Ponta Porã, prolongamento no Bairro 

Jardim Tarumã. Com a palavra o vereador autor solicitando atenção no 

prolongamento da referida avenida, porque foi feito um asfalto novo no 

bairro Tarumã e nunca fizeram a limpeza, desde a gestão passada 

quando finalizou aquela obra e os moradores cobram muito essa limpeza. 

O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

O Senhor Presidente agradeceu a presença da presidente da AABB 

Naviraí, Angela Garoni e do gerente Ricardo Garoni. 

 

Indicação n° 181/2017 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues e 

outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

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

Silvério, Gerente de Serviços Públicos, para o Senhor Emerson Santana 

Pena Vila, Gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, e para a Senhora 

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

sejam feitas as pinturas dos meios-fios das principais avenidas da 

cidade. Com a palavra o vereador Josias, aproveitando a presença do 
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Adriano falando que ele tem feito um excelente trabalho, não fazendo 

mais devido a dificuldade de material e de pessoas para estar 

contribuindo com a limpeza, mas acredita que logo será sanado porque o 

prefeito estará contratando mais pessoas para esse setor e ajudar o 

Adriano, porque na medida do possível tem atendido aos pedidos dos 

nobres edis. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 182/2017 de autoria do Vereador Antônio Carlos Klein; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para a o Senhor Edvan Thiago Barros 

Barbosa, Gerente de Saúde, e para Senhora Danielen Schuhmann, 

Gerente do Núcleo de Assistência Farmacêutica, indicando que seja 

feito o acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (HIPERDIA) e a 

entrega dos remédios dos idosos e pessoas Portadoras de Necessidades 

Especiais (PNE) nos Programa Saúde da Família (PSF) do próprio bairro. 

Com a palavra o vereador autor falando que fez essa indicação porque 

no passado não muito distante, os remédios para os hipertensos e 

diabéticos eram entregues nos PSF´s, depois por uma questão técnica e 

por necessidade de farmacêutico pararam. E os portadores desses 

problemas todos, principalmente os idosos, estão com muitas 

dificuldades para se dirigir a farmácia municipal para receber o 

acompanhamento e medicamento, então está solicitando que volte para 

serem atendidos nos PSF´s onde é mais próximo das residências deles, 

e é possível porque é só marcar um dia para os farmacêuticos estarem 

atendendo para favorecer a população. Com a palavra a vereadora Cris 

Gradella, falou que na época em que foi gerente de saúde fazia as 

reuniões do hiperdia, que é um programa de hipertensão e diabetes em 

todos os postos de saúde e equipes de saúde da família; uma vez por 

mês tinha o dia do hiperdia onde os diabéticos e hipertensos iam até a 
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unidade de saúde, renovavam sua carteirinha, aferiam a pressão arterial 

para fazer o controle, o controle do diabetes e entrega os 

medicamentos, porém naquele período o conselho regional de farmácia 

esteve em Naviraí e proibiu fazer a distribuição dos medicamentos nos 

postos de saúde sem a supervisão direta de um farmacêutico, e fica 

inviável para a prefeitura economicamente manter um farmacêutico em 

cada posto de saúde, então optou-se por não fazer mais a distribuição 

nas unidades de saúde da família e na época só havia um farmacêutico 

na farmacinha e não era possível ele sair para estar nas unidades de 

saúde, hoje tem conhecimento que tem mais farmacêuticos na 

farmacinha e ao seu ver seria possível se cada posto de saúde fizer um 

dia do hiperdia, são dez equipes de saúde da família, não vê problema 

desse farmacêutico estar na unidade de saúde para a distribuição dos 

medicamentos, com certeza facilitaria muito, porque hoje esses 

pacientes tem que sair dos bairros para irem até a farmacinha municipal 

para pegar os medicamentos e não tem o controle para saber se 

realmente estão pegando, se a pressão está mantendo, porque no 

momento que o paciente vai ao PSF a enfermeira tem condições de 

verificar se o medicamento está fazendo efeito, se a diabetes está 

controlada ou não e na farmacinha não é possível fazer esse controle. 

Então seria muito interessante se o farmacêutico da farmacinha 

municipal conseguisse acompanhar a entrega de medicamentos no 

hiperdia nas equipes de saúde da família. O Senhor Presidente solicitou 

ao Secretário que faça o encaminhamento da mesma. 

 

O Senhor Presidente agradeceu a presença do ex diretor desta Casa, 

Tiago Galiza. 

 

Indicação n° 183/2017 de autoria do Vereador Cláudio Cezar Paulino 

da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
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José Izauri de Macedo, com providências para a Senhora Ana Paula 

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

a viabilidade de realizar a pavimentação asfáltica na parte restante na 

Rua São Lucas, no Bairro Jardim Tarumã. Com a palavra o vereador 

autor pedindo maior atenção no local, porque foi feito a pavimentação 

do prolongamento da Avenida Ponta Porã e ficou a rua São Lucas sem 

fazer e são apenas uns vinte metros e com a força da água que desce 

vai acabar danificando a parte pavimentada, então a melhor medida será 

a pavimentação do referido local, garantindo assim mais segurança aos 

moradores e para quem transita por ali. O Senhor Presidente solicitou 

ao Secretário que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 186/2017 de autoria da Vereadora Maria Cristina 

Tezolini Gradella; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

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

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

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

indicando que sejam instalados redutores de velocidade, do tipo 

quebra-molas e sinalização de trânsito vertical e horizontal por toda 

extensão da Rua Bandeirantes (conhecida como Rua do Bosque), 

localizada na região central da cidade. Com a palavra a vereadora autora 

falando que novamente está pedindo redutor de velocidade, porque já 

houve tantos pedidos feitos nesta casa, mas que até agora nenhum foi 

atendido. Um aparte do vereador Marcio falando da necessidade de 

redutor de velocidade naquela nesta rua, porque diariamente ficam 

transitando quarenta crianças por ali, que fazem parte da guarda mirim. 

A vereadora disse que com o semáforo instalado na Avenida Dourados 

com Avenida Bataguassu, muitas pessoas para desviar do sinal fechado 

pegam a Rua Bandeirantes e com muita velocidade e tem apenas um 

quebra-molas e é uma rua que tem muitas crianças. E ficará torcendo 
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para que seja atendido, porque toda semana tem solicitação de redutor 

de velocidade até o momento nenhum foi atendido. O Senhor Presidente 

solicitou ao Secretário que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Moção de Congratulação n° 22/2017 de autoria do Vereador Josias 

de Carvalho e outros Edis; expediente endereçado ao Reverendo Pastor 

Paulo Coura, Presidente do Copen, Conselho de Pastores de Naviraí, 

apresentando nossa parabenização ao Senhor Presidente e a liderança 

eclesiástica que representam o Conselho de Pastores de Naviraí - 

COPEN, pelo excelente Culto Evangelístico, que foi realizado no dia 23 

de Setembro, na Pista de caminhada do Bairro Harry Amorim Costa, e, 

também, pelo evento evangelístico realizado no dia 22 de julho, na praça 

do Jardim Paraíso. Com a palavra o vereador Josias destacando a forma 

da atuação do Conselho de Pastores e Ministros do município com esse 

trabalho e por sinal muito relevante, resgatando várias pessoas que 

estavam perdidas dentro da sociedade, direcionando a todos pelo 

caminho certo, destacando os Pastores Paulo Coura, Cristiano, Neres, 

Cristiano de Jesus, Samuel Losa da Silva, que são pessoas que muito 

tem contribuído com este município e pouco reconhecido. Comentou 

ainda, que foi feito um requerimento para saber quais são as taxas 

cobradas das igrejas e das entidades filantrópicas. Com a palavra a 

vereadora Rosangela falando que assinou junto essa moção porque há 

muito tempo sai pelos bairros e vê as praças sem vidas, e no Jardim 

Paraíso o pessoal do Copen estava realizando atividades, cantando, 

oferecendo a palavra de Deus sem vaidades, sem oferecer o nome da 

igreja, essa sim é a verdadeira religião, então parabenizou pelo trabalho 

e por estarem fazendo a diferença, e disse que está aqui sempre para 

somar e ajudar. Com a palavra o vereador Júnior falando que não 

poderia deixar de registrar o seu respeito, sua admiração pelo trabalho 

realizado pelo Copen nos últimos anos principalmente; sempre foi uma 
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entidade extremamente atuante e salvando vidas e teve o prazer a 

satisfação de participar da revisão do estatuto do Copen para adequá-lo 

a legislação atual, teve a honra de ser autor do projeto de lei que o 

tornou como utilidade pública e tem acompanhado a atuação porque 

reconhece a importância que tem essa entidade e as igrejas que 

representa. Disse que gostaria de fazer um registro, mesmo que não 

seja o momento mais oportuno, que houve um reconhecimento na fala do 

vereador Josias, da vereadora Rosangela, e um reconhecimento ao 

trabalho que as igrejas fazem no nosso município e de forma alguma 

desmerecer qualquer trabalho de outras denominações religiosas, mas 

citar especificamente o trabalho das igrejas evangélicas que é 

representada pelo Copen e citar também que na gestão passada tiveram 

extremas dificuldades mesmo através do Copen que é uma associação 

regular, reconhecida de utilidade pública, o acesso destas igrejas ao 

poder público municipal, quando buscavam ouviam que o estado é laico, 

essa era a frase usada para justificar tudo e qualquer falta de apoio a 

qualquer dos eventos realizados por essa instituição durante os quatro 

anos do governo passado. Esse ano houve compromisso de público por 

parte do prefeito atual com essas entidades, com essas igrejas, com o 

conselho de pastores e isso assumido em programa eleitoral inclusive e 

não está acontecendo, teve a marcha para Jesus que é um evento 

instituído por lei, está no calendário cultural do município, não foi feito. 

Teve um evento recentemente realizado através do conselho de 

pastores que foi a vinda do Oficina G3, uma banda nacionalmente 

conhecida e não teve apoio da prefeitura, apesar de ter tido a 

promessa, e quando chegou o projeto de lei aqui falava que aquele 

evento estaria substituindo o Encontro da Paz, em desacordo com aquilo 

que tinha sido conversado, totalmente diferente do que tinha sido 

acordado com o próprio conselho de pastores, porque ele participou da 

reunião. Agora a obrigação de realizar o Encontro da Paz não é do 
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conselho de pastores, é da prefeitura e não vê qualquer movimentação 

no sentido de ter a realização desse evento. O que quer dizer com tudo 

isso, é que mede a atuação das pessoas pelos gestos e não pela fala, 

porque falar bonito, fazer discursos e promessas qualquer um consegue 

fazer, mas o que define a intenção de fato de uma gestão, por exemplo, 

são os gestos. E os gestos que tem sido feito com o conselho de 

pastores, com as igrejas evangélicas nesse momento são ruins, não dão a 

segurança de que esta administração de fato reconhece a importância 

que foi reconhecida por esta casa de leis. O Senhor Presidente colocou 

em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Moção de Pesar n° 40/2017 de autoria da Vereadora Rosangela Farias 

Sofa e outros Edis; expediente endereçado Aos familiares da Senhora 

Suzana Vidal da Silva, apresentando nossas condolências à família 

enlutada, pelo falecimento da Senhora Suzana Vidal da Silva, ocorrido 

no dia 26 de setembro do corrente ano, reiterando que não poderíamos 

deixar de nos associarmos ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo 

respeito e 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 à Deus sobre todas as coisas para que a 

Senhora Suzana Vidal da Silva descanse em paz. Com a palavra a 

vereadora autora falando que a dona Suzana é uma senhora de oitenta e 

seis anos, quarenta e nove anos em Naviraí, uma senhora do lar, todos 

seus filhos foram criados aqui, esposa do Sr. Raimundo, o barbeiro que 

fica ao lado do cartório, membra da Igreja Assembleia de Deus, 

Ministério de Belém, pioneira nesta cidade e vai fazer muita falta, 

principalmente pra sua família pelo seu jeito carinhoso e amoroso e será 

sempre lembrada com muito amor. O Senhor Presidente solicitou ao 

Secretário que faça o encaminhamento da mesma. 
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Moção de Pesar n° 41/2017 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues e outros Edis; expediente endereçado aos familiares da 

Senhora Maria Aparecida Farias, apresentando as nossas sinceras 

condolências, pelo falecimento da Senhora Maria Aparecida Farias, que 

ocorreu no dia 29 de setembro do corrente ano. Esta Casa não poderia 

deixar de se manifestar, expressando o mais profundo pesar, respeito e 

apoio aos familiares e amigos. Pedimos para que Deus, com sua imensa 

sabedoria e misericórdia, conforte os enlutados e que a paz, o consolo e 

a força da fé prevaleçam no meio de todos, nesse momento de dor e de 

saudade. A senhora Maria Aparecida tinha 54 anos, morava em Naviraí 

há mais de 40 anos, casada com o senhor Domingos Prevedel há 30 anos 

e deixa dois filhos, Lucas Fernando Prevedel e Ana Lucia Prevedel. O 

Senhor Presidente solicitou ao Secretário que faça o encaminhamento 

da mesma. 

 

O Senhor Presidente determinou ao Primeiro Secretário que faça a 

leitura da Ordem do Dia. 

 

Primeira e única discussão e votação 

 

Projeto de Lei n° 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. Foi apresentado o parecer da 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação; favorável à aprovação do 

referido projeto, que colocado em discussão e em seguida em votação, 

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

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

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

para a tribuna. 

 

 

TRIBUNA 

 

 

Usou a tribuna a Vereadora Lourdes Elerbrock que cumprimentou a 

todos os presentes, aos companheiros nobres edis e a população que 

está ouvindo pelo rádio, e disse que pegou no site da prefeitura um 

decreto de nº 92 de 22 de setembro de 2017 que está instituindo 

mudanças, decretando diminuição de salário, diminuição de horas 

extras, uma série de coisas que se faz necessária, mas foi observado 

que não diminuiu dos comissionados, dos que ganham bem. O prefeito 

tem que rever isso e fazer um novo decreto, porque se não tem dinheiro 

nem para fazer o pagamento dos funcionários, porque o pagamento dos 

gerentes foi depositado integral, sendo que os que realmente precisam 

não recebeu, então os gerentes que fiquem para o quinto dia útil. Falou 

ainda sobre o fechamento da farmacinha para contar estoque, sendo 

que não tem medicamento nenhum, só tem pessoas para receber salário; 

disse que houve uma época em que os prefeitos não tinham o hábito de 

pagar tantos aluguéis, a farmacinha funcionava dentro da própria 

secretaria de saúde, então tem que voltar pra lá porque são tão poucos 

os medicamentos que chegam que não tem necessidade de ter uma 

farmacinha toda imponente sem remédios. Falou ainda que colocou um 

projeto de lei que vai facilitar na compra de merenda escolar, material 

pedagógico, enfim pequenos reparos nas escolas que ficam esperando na 

gerência para fazer licitação e todos os trâmites necessários. Esse 

projeto vai acabar com a falta de um produto ou outro, acabar com os 
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problemas das licitações que nunca tem fim, nunca se consegue nada, 

porque passa o dinheiro direto para os diretores de escola, que irão 

gerir esse dinheiro na compra de aquisição de gêneros alimentícios, 

aquisição de material permanente, manutenção, conservação e pequenos 

reparos da unidade escolar, aquisição de material de consumo 

necessário ao funcionamento da escola, avaliação de aprendizagem, 

implementação do projeto pedagógico e no desenvolvimento de 

atividades educacionais, e gostaria que os vereadores após analisar 

aprovassem esse projeto porque vai facilitar muito a vida nas escolas e 

espera que o município atenda esse pedido. Falou ainda que ela e as 

vereadoras Rosangela e Cris estão com blusas da cor rosa, porque é o 

mês do outubro rosa, um mês em que chama a atenção da população 

feminina para a prevenção do câncer de mama, porque quando encontra 

no início tem cura, então essa é a bandeira do mês de outubro, inclusive 

o homem também tem câncer de mama, então a prevenção é o melhor a 

fazer. Falou ainda que este ano devido a muitas promoções na cidade 

não foi possível vender cartelas suficientes para fazer o show de 

prêmios do hospital do câncer de Barretos neste domingo passado, e 

ficou adiado para o dia dez de dezembro e pede a todos que adquiram 

suas cartelas para assim estar ajudando o hospital do câncer de 

Barretos que já tem muitas filiais, inclusive no nosso estado.  

 

Usou a tribuna a Vereadora Rosangela Farias Sofa, que cumprimentou a 

todos e disse que como a vereadora Lourdes acabou de colocar, é 

preciso falar sobre o outubro rosa, então mais uma vez quer fortalecer 

esse mês de outubro, dizendo que como representante da população de 

Naviraí pede que todos entrem nessa campanha, todos tem a obrigação, 

tem que se prevenir, porque todos sabem que tem ceifado muitas vidas, 

mas pela demora em descobrir o problema, porque quando se previne 

consegue se salvar. E como havia a preocupação muito grande da 
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vereadora Cristina Gradella com o problema do mamógrafo, disse que 

novamente está quebrado, então é preciso com a maior rapidez arrumar 

para que nesse mês tenha o mamógrafo à disposição das pessoas que 

não conseguiram fazer seus exames ainda. Parabenizou o Senhor Wilson 

Xavier que juntamente com toda equipe, do Rotary, seleta, terço dos 

homens, empresários que trabalharam pelo evento que aconteceu nesse 

final de semana “Direito de Viver” e que toda renda deste evento será 

transferida para o Hospital do Câncer de Barretos. Tira o chapéu e 

parabeniza os ciclistas, com a coordenação do Tuca, Antonio Flores 

Meireles, que fizeram a diferença fazendo o desafio ciclístico com a 

participação de muitas famílias e toda a renda dessa inscrição foi doada 

para o hospital do câncer de Barretos. Parabenizou ainda o Pedrão e o 

Nando que organizaram o velocross, onde participaram cento e onze 

motoqueiros que fizeram a diferença na tarde de domingo, e todo o 

dinheiro das inscrições também foi revertido para o hospital do câncer 

de Barretos; agradeceu ainda o pessoal do leilão, as pessoas que 

fizeram seus arremates e parabenizou a todos. Disse ainda que está 

precisando de ajuda para vender as cartelas que ficaram para 

dezembro, porque Naviraí tem sessenta e nove pessoas em tratamento 

no hospital do câncer em Barretos e segundo os dados estatísticos o 

custo de um tratamento é mais ou menos de cento e quatro mil reais, 

então é preciso fazer nossa parte, é preciso ajudar mais nossos irmãos 

que necessitam. Pediu a todos que ajudem quem está precisando e 

desejou uma ótima semana a todos. 

 

Usou a tribuna o Vereador Josias de Carvalho que cumprimentou 

Senhor Presidente, nobres pares, Senhores presentes e ouvintes da 

Rádio Cultura, e disse que todos sabem que para gerir o município não é 

fácil e quando os vereadores cobram essa gestão na parte da autonomia 

que tem que ter o secretariado é porque no passado muitas vezes o 
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secretário não podia fazer nada, ficava emperrado, com suas 

prerrogativas ceifadas; mas acredita na competência do prefeito, na 

sua honestidade e sabe que ele procura resolver as situações com 

justiça, mas esse fato no tocante ao pagamento das horas extras e dos 

aditivos dos funcionários, só tem a lamentar, porque todos têm 

compromissos e precisam do salário na sua totalidade. Disse que esteve 

conversando com alguns gerentes e em seu entendimento houve uma 

falha administrativa e essa situação deve ser apurada e o causador tem 

que pagar por esse erro, porque o trabalhador tem que receber seu 

salário em dia. Sabe que são muitas questões para o prefeito, mas ele 

tem que reunir seus secretários semanalmente para que situações 

desagradáveis não ocorram mais. Disse que esta casa está aberta para 

apoiar a administração, mas para apoiar também os funcionários 

públicos, mostrando que não são coniventes com esse tipo de situação.  

 

Usou a tribuna o Vereador Marcio Andre Scarlassara, que 

cumprimentou o Senhor Presidente, demais vereadores, público 

presente, ouvintes da Rádio Cultura e aos amigos que acompanham 

através do facebook, e disse que gostaria de dar tranquilidade aos 

funcionários da saúde, aos enfermeiros, aos médicos, principalmente a 

população, porque jamais ele e os vereadores irão permitir que a saúde 

seja terceirizada ou entregue nas mãos de alguma empresa ou entidade 

para cuidar; a saúde de Naviraí é do povo de Naviraí, o hospital foi 

construído para a população de Naviraí, e disse ser contra qualquer ato 

do prefeito Izauri em querer terceirizar a saúde de Naviraí. Não vai 

permitir jamais e assume esse compromisso com a população de Naviraí, 

de trabalhar contra esse projeto. Pediu ao prefeito mais carinho com 

nossa saúde, mais atenção com a população, porque esse fato que 

aconteceu de fechar a farmacinha para fazer balanço, sendo que nem 

medicação tem, é uma vergonha. O que deveria ser feito é abrir aos 
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sábados também e não fechar para o atendimento. Pede ainda atenção 

no setor de oftalmologia que é uma demanda muito grande, e aqui tem 

médicos esperando para serem contratados; espera que o prefeito 

justifique a contratação de dois otorrinos, sendo que não fazem 

cirurgias. Para finalizar deixou seu nome a disposição para assumir a 

saúde para que seja tocada como deve ser e que seu gabinete está a 

disposição de todos. 

  

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

cumprimentou o Senhor Presidente, vereadores, vereadoras, público 

presente, quem acompanha pela Rádio Cultura e internet, e disse que 

trouxe temas que já foi discutido nesta casa de leis, mas que talvez não 

tenha ficado bem claro e faz questão de rever para demonstrar a todos 

que acompanham o mandato parlamentar, das intervenções e ações dos 

vereadores, porque a administração municipal precisa avançar e muito 

ainda devido a tantas dificuldades, falta de capacidade de resolver os 

problemas do dia a dia, falta de planejamento e isso talvez seja o 

principal problema hoje. Porque estão vendo situações que não são 

admissíveis, que não podem acontecer, como a questão do pagamento 

parcial dos servidores públicos, como foi o fechamento da farmacinha 

na sexta-feira, isso demonstra a falta de planejamento, a falta de 

diálogo e sensibilidade com a população que mais precisa. Falou do 

famigerado organograma que vem sendo anunciado desde o início do ano, 

que entrou nessa casa de leis aproximadamente vinte dias, e em uma 

reunião com todos os vereadores foi solicitada a retirada desse 

organograma por não haver condições sequer de discutir um 

organograma que previa a ampliação e não a redução dos cargos 

comissionados. Em tempos de crise, em tempos que se reclama da falta 

de recursos, da diminuição de arrecadação, não pode permitir e sequer 

pensar no aumento da folha de pagamento, totalmente incompatível com 
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a realidade atual, e o prefeito atendeu esse pedido pela retirada desse 

projeto de lei que estabelecia o novo organograma, que trazia cento e 

setenta oito cargos comissionados, só que o atual tem cento e setenta e 

sete. Não podem aguardar uma ampla reforma administrativa para o ano 

que vem ou para o outro ano, é preciso que aconteça de imediato o 

enxugamento da máquina pública, sob pena de mais uma vez não 

conseguir pagar o salário em dia, sob pena de chegar o décimo terceiro 

e não ter o dinheiro, sob pena de entrar o ano de 2018 pior do que 

estamos concluindo 2017, então tem que ser revista redução de custos 

com a máquina, urgente. Falou ainda da arrecadação onde pediram o 

REFEIS e que debateram uma emenda que foi proposta pelo vereador 

Klein, de ampliar o prazo de adesão ao REFIS até o começo de janeiro, 

que pega o décimo terceiro das pessoas e que teria mais tempo de se 

programar, porque o Refis até segunda ordem encerra na terça-feira 

que vem, dia dez de outubro. A arrecadação e adesão ao Refis foi 

desastrosa até agora, sequer dez por cento das dívidas foram 

negociadas, então é preciso ter consciência, porque nenhum de nós aqui 

irá viver duzentos anos pra pagar os próprios erros e na administração 

pública assim como no mandato parlamentar, é preciso estar sensíveis e 

atentos pra aprender também com os erros daqueles que antecederam, 

não é preciso repetir os mesmos erros; uma gestão só dura quatro anos 

e não dá para errar tanto, mas está vendo se repetindo os mesmos 

erros que foram cometidos na gestão passada, que foram cometidos na 

gestão anterior, assim não vão sair do lugar por mais quatro anos. É 

preciso aprender com as gestões anteriores, ter sensibilidade de ouvir 

as pessoas, ter humildade de aceitar os conselhos de quem sabe mais. E 

como já falou inúmeras vezes, tem que parar para ouvir, vereador não 

está aqui só para jogar pedras, não está aqui só para criticar e nem só 

para fiscalizar, está aqui para contribuir. Os treze vereadores que 

estão aqui sabe um pouco mais de alguma coisa, porque ouvem muitas 
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pessoas no dia a dia e está em contato direto com a população, é preciso 

ouvir os vereadores porque aprenderam com experiências anteriores, 

de gestões anteriores que em dados momentos não deram certo, e não 

fariam a mesma coisa para dar errado de novo. Por fim falou do 

trânsito, que a gestão de trânsito da nossa cidade está uma vergonha, 

não tem pintura de faixas de pedestres, não tem pintura de vagas de 

estacionamentos, não tem colocação de placas, não tem construção de 

redutor de velocidade, não tem pintura dos pontos dos taxistas que foi 

pedido desde o começo do ano, não tem absolutamente nada 

acontecendo e a desculpa de todos é da licitação, o que não é verdade, 

porque as pessoas que estão no departamento de licitação são 

extremamente competentes e o que compete a elas tem feito no menor 

prazo possível. O problema é antes de chegar na licitação, é o 

departamento que não consegue fazer a cotação, é a gerência que não 

tem capacidade de fazer um termo de referência decente. Porque na 

questão dos medicamentos a informação que todos têm são de três a 

quatro meses que está acontecendo, mas na verdade, chegou ao 

departamento de licitação da prefeitura no dia vinte e sete de 

setembro, na quarta-feira passada e dizem que é a licitação que está 

atrasando tudo. A gerência precisa prestar atenção nisso, precisa ter 

capacidade de fazer sua parte bem feita e no menor tempo possível, 

para depois cobrar o outro setor. Falou também que não fiscalizam o 

serviço clandestino de táxi porque os vereadores ainda não mexeram na 

lei, sendo que é o executivo que tem que fazer, mas se não tem 

capacidade para fazer tem que pedir pra sair ou pedir ajuda, mas não 

queira atribuir responsabilidade aos vereadores daquilo que é 

responsabilidade do executivo, porque estão atentos e vão continuar 

cobrando todas as melhorias que entendem que precisa acontecer, 

porque os vereadores não estão aqui para brincadeira, é preciso levar a 
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sério o que está sendo falado aqui para não se arrepender depois. 

Desejou um bom dia e boa semana a todos. 

  

 

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 três dias do mês de 

outubro do ano de dois mil e dezessete.  

 

  

 Marcio André Scarlassara 

        1º Secretário 
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