
 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 1 de 33 

 

 

SECRETARIA 

 

 

ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17/10/2017. 

 

 

 

Aos dezessete 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 o Senhor Presidente solicitou ao primeiro secretário 

para fazer a leitura do expediente – foi lida C.I. nº 34/2017 de 17 de 

outubro de 2017 do Senhor Rodrigo Gazette de Souza, Diretor de 

Controladoria, encaminhando cópia do balancete do mês de setembro do 

corrente ano.  

 

Apresentação dos Projetos 

 

 

Projeto de Lei nº 29/2017 de autoria do Vereador Antonio Carlos 

Klein; que em súmula: Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação no 

site oficial, portal da transparência assim como no mural da Prefeitura 
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e mural da Câmara Municipal, as informações sobre a “Arrecadação e 

Aplicação de Recursos Derivados de Multas de Trânsito no Âmbito do 

Município de Naviraí” e dá outras providências. Com a palavra o 

vereador Klein, falando que esse projeto é para levar ao conhecimento 

da população quais os valores lançados e arrecadados com multas de 

trânsito da cidade, porque tem várias ruas na cidade que estão sem 

sinalização e na semana passada presenciou uma jovem com uma biz que 

passou pelo quebra-molas e caiu, só não se machucou muito porque 

estava em baixa velocidade, mas caiu porque a rua é mal iluminada e não 

havia sinalização informando que no lugar tem obstáculo na pista, então 

é preciso saber o que está acontecendo com a arrecadação das multas, 

porque esses recursos tem que ser para sinalizar a cidade, pintar os 

quebra-molas, colocar placas e com essa lei terá uma transparência no 

que é arrecadado e no que é aplicado, para quem sabe a partir desse 

momento ter uma sinalização adequada na cidade. Então pede a 

colaboração dos vereadores para aprovar esse projeto que vem de 

encontro aos interesses de toda população de Naviraí. 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 30/2017 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

que em súmula: Denomina “Smaylly José dos Santos” a Estrada 

Projetada A, do Bairro Royal Park Residence. O Senhor Presidente 

perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, entendendo que sim, 

encaminhou às comissões para que possam analisar e dar os devidos 

pareceres no tempo em que confere o regimento interno. 
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Projeto de Lei nº 33/2017 de autoria do Vereador Antonio Carlos 

Klein; que em súmula: Obriga a Prefeitura Municipal de Naviraí a 

disponibilizar os valores repassados e arrecadados junto à 

Concessionária de Energia Elétrica, referentes à contribuição para o 

Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP, previsto no art. 149-

A da Constituição Federal, Lei Municipal 138/76 e suas alterações. Com 

a palavra o vereador Klein falando que é mais um projeto que visa 

buscar a transparência na arrecadação dos valores em nossa cidade, 

porque todos pagam a taxa de iluminação pública junto com a conta de 

energia e se não pagar corta a energia, é um dinheiro que entra 

mensalmente através de todas as residências, comércios e entra para o 

cofre da prefeitura. Todos os vereadores recebem reclamações quanto 

a iluminação da cidade e o valor que é arrecadado através dessa taxa de 

iluminação pública da Cosip na verdade ninguém sabe, é uma dificuldade 

para obter informação, então essa lei obriga a prefeitura mensalmente 

disponibilizar nos sites eletrônicos, no portal da transparência, no mural 

e também encaminhar para a câmara os relatórios dos valores 

arrecadados com a taxa de iluminação pública. O vereador Júnior 

solicitou um aparte e disse que no dia vinte e sete de setembro recebeu 

um relatório das contas bancárias da prefeitura e a taxa da iluminação 

pública tinha um saldo de um milhão cento e sessenta e três mil e 

trezentos e noventa e cinco reais, e a cidade no escuro. O vereador 

Klein falou que é isso que precisa exigir do prefeito e das gerências, 

aplicação desse dinheiro em favor da população. Disse ainda se recordar 

do que o Senhor Sakae Kamitani dizia nos comícios de como deve ser a 

gestão pública, que a empresa pública arrecada o dinheiro dos impostos 

para gastar com a população, por isso é preciso saber todo mês o que 

entrou e o que precisa ser feito. Um aparte do Vereador Josias falando 

que acha interessante fazer emendas colocando outros tributos para 

ter a transparência, como o IPTU. O vereador Klein falou que é preciso 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 4 de 33 

 

 

SECRETARIA 

 

ter transparência no que é arrecadado e como é gasto o 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. 
 

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

Indicação n° 187/2017 de autoria da Vereadora Lourdes Elerbrock; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

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

Rocha, Gerente de Obras, o Senhor Emerson Santana Pena Vila, 

Gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, indicando que seja aberto no 

início da Rua Ortência Roufino Mônico, localizada no Bairro Portal 

Residence, o canteiro na Avenida Amélia Fukuda, fechando a passagem 

que fica de frente a empresa RetiNavi, abrindo esta no início da rua 

citada, sendo feita a devida sinalização nas vias, para que não cause 

complicações no trânsito. Indicamos, também, que seja colocada placa 

de identificação com o nome da referida rua. O Senhor Presidente 

solicitou ao Secretário que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 188/2017 de autoria dos Vereadores Eurides Rodrigues 

e Josias de Carvalho; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

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

indicando que sejam regularizadas as sinalizações, restringindo o 

estacionamento de caminhões em frente às igrejas da cidade. Com a 

palavra o vereador Eurides que cumprimentou a todos e disse que fez 

essa solicitação para que regularize o estacionamento apenas para 
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carros baixos estacionar em frente às igrejas para não atrapalhar os 

fiéis. Com a palavra o vereador Josias falou que como há falta de 

espaço para estacionamento, é importante que em frente às igrejas 

fique vago para quem frequenta e se o prefeito atender esse pedido 

ficará muito satisfeito. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário 

que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 189/2017 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

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

Rocha, Gerente de Obras, indicando que seja realizada a recuperação 

de toda malha asfáltica da Avenida Antonio Figueira, no bairro Jardim 

Paraíso. Com a palavra o vereador autor que cumprimentou a todos e 

agradeceu a presença do Pastor Samuel, Adriano, Emerson, Osvaldo, 

Aparecido e disse que essa Avenida Antonio Figueira já tem desgaste 

na pavimentação porque foi um asfalto mal feito na época, com as 

chuvas está piorando e para desviar dos buracos as pessoas estão 

passando pelo canteiro central e muitos estão sendo multados, e já foi 

feito essa solicitação antes porque existem creche, comércios e igrejas 

na referida avenida, então está faltando posição da administração. Um 

aparte do vereador Marcio falando que o asfalto que está sendo feito 

no Residencial Mônaco é muito fino, parece casca de ovo,                             

então pede que a gerente Ana Paula comece a fiscalizar essas obras de 

loteamento que estão sendo feitas na cidade, senão logo terão que 

refazer todos os asfaltos, porque é uma camada de areia preta. O 

vereador Josias disse que a cidade está cheia de buracos e por mais 

esforço que o gerente Adriano faz, não tem pessoas suficientes para 

ajuda-lo, não tem equipamentos. Um aparte do vereador Ederson que 

cumprimentou a todos e disse que a cidade está cheia de buracos, seja 

no asfalto, na santa casa, postos de saúde, farmácia, para todos os 
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lados e a cidade está indo para o buraco, porque todos pedem e ninguém 

faz nada, então os gerentes deveriam pedir pra sair porque do jeito que 

as coisas estão andando, até os vereadores podem ir para o buraco. O 

gerente Adriano trabalha fazendo o que pode, mas a prefeitura não 

escuta vereador e não acredita que irão tapar os buracos da cidade e 

uma das grandes vergonhas que se escuta é que as pessoas que vem do 

Paraná, dizem que sabe que chegou em Mato Grosso do Sul porque vê a 

sujeira; e essa cidade está uma sujeira, está abandonada e quando mais 

precisam do prefeito e secretários eles não estão aqui, porque viajam e 

ficam fora uma semana, então não acredita mais nessa gestão, e que não 

adianta vereador fazer pedidos porque não serão atendidos. Um aparte 

do vereador Claudio que cumprimentou a todos e disse que já fez essa 

indicação dois anos atrás e quando vê o vereador Márcio falando que 

precisa fiscalização nesses loteamentos, continua a mesma coisa do 

mandato passado, porque os fiscais são os mesmos e infelizmente como 

disse o vereador Neninha nada mais acontece nessa cidade, não se vê 

um quebra-molas ou faixa de pedestre pintado, nenhum pedido de 

vereador é atendido. O vereador Josias disse que na verdade essa 

câmara tem apoiado o prefeito, porque todos os projetos que chegam 

aqui são aprovados, mas o prefeito tem que se ajudar também, como 

exemplo o Adriano que tem se esforçado e tenta atender os 

vereadores, mas não tem o material necessário, então o prefeito tem 

que tomar atitude e melhorar essa administração, senão esse 

relacionamento harmônico vai acabar se quebrando,  principalmente 

quando veta os projetos dessa casa, como o seu projeto de 

acessibilidade às crianças para utilizar os parques do município e os 

vereadores derrubaram o veto e o prefeito entrou na justiça, agora 

está com o jurídico desta casa de leis para que possam recorrer. Um 

aparte do vereador Klein falando que infelizmente o prefeito está 

sendo contra tudo que é favor do povo, porque foi contra adaptação dos 
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brinquedos nos parques, foi contra o projeto do vereador Júnior que 

abria as escolas nos finais de semana para as crianças brincarem, foi 

contra o projeto que estabelecia um prazo de dez dias para repor os 

remédios contínuos, então é contra tudo apesar de ter recebido quase 

vinte mil votos da população. O vereador Josias disse que se fizer uma 

pesquisa o prefeito terá setenta por cento de rejeição, mas espera que 

dessa vez sejam atendidos. O Senhor Presidente solicitou ao 

Secretário que faça o encaminhamento da mesma. 

 

O Senhor Presidente agradeceu a presença do Adriano Silvério, 

gerente de serviços públicos, Felipe dos Santos, Emerson Pena Vila e 

Rui, representantes do núcleo de trânsito, Pastor Samuel, Ronaldo, 

Jacaré, Edilson Oliveira, Sul News e demais integrantes da imprensa e 

pessoas presentes. 

 

Indicação n° 190/2017 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino 

da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Eduardo 

Mendes Pinto, Gerente de Administração, indicando que seja estudada a 

possibilidade do uso de crachás pelos servidores públicos municipais. 

Com a palavra o vereador autor falando que fez essa solicitação por 

sempre ouvir reclamação de funcionários públicos, mas tem muitos que 

trabalham muito bem, que são dedicados, atenciosos e educados com a 

população e quando fazem a reclamação não sabem dizer quem é a pessoa, 

então está solicitando os crachás porque o bom não pode pagar pelo 

funcionário ruim. Um aparte do vereador Ederson falando que além do 

crachá seria interessante colocar o número da matrícula do funcionário 

também, porque caso faça alguma arbitrariedade já sabe quem foi, e 

também é bom ter crachá para que o prefeito conheça os gerentes dele 

que são muitos, porque ele não teve atitude de chegar no dia primeiro 
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de janeiro e fazer uma reforma administrativa mandando embora, mas 

ele não fez isso porque as pessoas que trabalharam para ele na 

campanha não eram competentes suficientes, então deixou os gerentes 

do Léo Matos que são competentes. O vereador Claudio disse que essa 

identificação vai ajudar muito, porque esteve no hospital municipal com 

o vereador Marcio e ligou para o Wellington para avisar que estavam lá 

e perguntou o nome do técnico que estava junto com eles, mas não quis 

informar o seu nome, e se ele age dessa forma com um vereador, 

imagina com a população, então não pode deixar um mal profissional sem 

identificação. Um aparte do vereador Josias falando que essa 

identificação é muito importante, mas sabe que os funcionários estão 

trabalhando descontente porque não recebem insalubridade e isso 

desmotiva; então o prefeito tem que rever isso com sua equipe. Para 

concluir o vereador Claudio disse que seria muito importante e não é 

caro adquirir esse crachá. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário 

que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Moção de Congratulação nº 24/2017 de autoria do Vereador Claudio 

Cezar Paulino da Silva; expediente endereçado à senhora Presidente 

Bruna Alexandre Foletto Capuci, à Coordenadora Leda dos Santos e a 

toda equipe do Lar da Criança Amor e Fraternidade, apresentando meus 

cordiais cumprimentos e congratulações pela realização do almoço 

beneficente em prol da instituição Lar da Criança Amor e Fraternidade. 

Que colocada em discussão, usou a palavra o vereador autor 

agradecendo as pessoas que colaboraram, as pessoas que doaram, 

parabenizando todos que tem essa coragem de trabalhar em prol do 

outro. O Senhor Presidente colocou em votação, foi aprovada. 
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O Senhor Presidente determinou ao Primeiro Secretário que faça a 

leitura da Ordem do Dia. 

 

Primeira e única discussão e votação 

 

 

Projeto de Resolução n° 10/2017 de autoria da Mesa Diretora; que 

em súmula: Dispõe sobre a incineração de documentos públicos no 

âmbito da Câmara Municipal de Naviraí, e dá outras providências. Foi 

apresentado o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

favorável à aprovação do referido projeto, que colocado em votação, foi 

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

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

aprovado por unanimidade. 

 

 

Projeto de Lei n° 26/2017 de autoria da Vereadora Rosangela Farias 

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

Projetada H, do Bairro João de Barro. Foi apresentado o parecer da 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação favorável à aprovação do 

referido projeto, que colocado em votação, foi aprovado em primeira e 

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

votação o referido projeto, que foi aprovado por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente em cumprimento aos termos regimentais e em 

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

Ofício nº 327/2017 de 10 de outubro de 2017, convidou o Senhor 

Adriano José Silvério, Gerente de Serviços Públicos para se assentar a 

direita desta Presidência a fim de prestar esclarecimentos sobre sua 
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pasta, respondendo aos questionamentos dos vereadores previamente 

inscritos. 

O Senhor Presidente convidou o vereador Marcio André Scarlassara 

para fazer seu questionamento, que cumprimentou a todos e disse ao 

gerente Adriano que tem grande admiração por sua pessoa e pelo 

trabalho que tem feito, mas é necessário que algumas perguntas sejam 

feitas para a população ter conhecimento e os vereadores tenham 

acesso a informações para poder contribuir também com a 

administração do prefeito Izauri. O vereador falou que como o Adriano 

ocupa o cargo como presidente do sindicato dos funcionários municipais, 

perguntou se ele tinha conhecimento da forma como foi feita a 

distribuição dos pagamentos dos servidores municipais, pagando 

primeiramente os gerentes e atrasando dos demais funcionários? 

Adriano José Silvério, Gerente de Serviços Públicos, que 

cumprimentou os presentes, nobres edis e em nome do presidente 

agradeceu aos vereadores por estar aqui colocando para toda população 

o que acontece na sua pasta e em resposta a pergunta do vereador, 

disse que o sindicato não sabia o que iria acontecer com a folha, foi 

pego de surpresa quando um funcionário ligou no sábado de manhã 

falando o que tinha acontecido com as horas extras e insalubridade 

deles, então foi até o núcleo de limpeza e conversou com todos falando 

que iria saber o que aconteceu, se o sindicato tivesse consciência que 

iria acontecer isso, poderia ter ajudado a gestão amenizar a dificuldade 

dos servidores que ganham menos. 

Marcio Falou que a pasta de serviços públicos tem catadores de lixo, 

pessoas que fazem podas de árvores e serviços diversos, então gostaria 

de saber como estão os EPI´s. 

Gerente Disse que como gerente cobra diariamente, porque os EPI´s 

estão em falta e como presidente do sindicato não poderia deixar os 

coletores de lixo sem luvas e mediante isso conversou com a diretoria 
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do sindicato e foi autorizado a comprar, adquirindo vinte e cinco pares 

de luvas, porque é inadmissível os servidores catarem os resíduos das 

residências sem as luvas, assim como foi também autorizado a comprar 

as capas de chuva. 

Marcio perguntou sobre uniforme, porque não tem visto os funcionários 

utilizando. 

Gerente Disse que o executivo proporcionou os uniformes para os 

coletores, mas alguns servidores não estão usando e ele sempre está 

cobrando. 

Marcio Quando assumiu a pasta em primeiro de janeiro de 2017, qual o 

valor total da dívida e o que já foi pago. 

Gerente Falou que nessa pasta de serviços públicos é bem abrangente 

na administração e muitas coisas tem que ser regulamentadas, mas o 

prefeito Izauri está procurando regulamentar. Disse que em primeiro 

de janeiro a sua pasta recebeu de dívida, um milhão oitocentos e 

sessenta e um mil setecentos e noventa e cinco reais e cinco centavos; e 

dessa dívida herdada do mandato anterior, já foi pago quatrocentos e 

noventa e um mil noventa e cinco reais e dezessete centavos. 

Marcio disse que ele ocupa um cargo de gerente e nessa função ele 

pode determinar o local que sua equipe irá trabalhar e perguntou 

quantos funcionários são nessa equipe. 

Gerente Disse que nos serviços públicos hoje corresponde a coletas de 

lixo, coletas de galhos, limpeza em geral, iluminação pública, pintura, 

balneário, cemitério, manutenção da frota, controle de combustível, 

limpeza de bueiros, e para fazer todos esses serviços são trinta e dois 

funcionários na limpeza e trinta e um na coleta de lixo.  

Marcio Informou que na gerência de meio ambiente são oito gerentes e 

dez funcionários; falou que tem conhecimento de que tem funcionários 

levando maquinários para utilizar na prefeitura, porque na prefeitura 
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não tem, como motosserra, facão, cortador de grama e gostaria de 

saber se realmente é verdade. 

Gerente Algumas ocasiões que é de ordem judicial e tem dificuldade de 

fazer, realmente pedem favores não só aos funcionários, mas nas 

empresas e qualquer cidadão que tiver, porque é um bem comum para 

toda população e precisa ser feito, e se não tem recurso via município, 

procura quem pode ajudar no momento. 

Marcio Perguntou se ele pode determinar a compra de um material e se 

tem essa autonomia como gerente. 

Gerente Falou que tem autonomia na decisão do lugar que irá trabalhar, 

mas para comprar tem que solicitar. 

O Senhor Presidente convidou o Vereador Ederson Dutra que desejou 

bom dia ao Adriano e disse não ter perguntas a fazer porque está vendo 

o seu trabalho, o empenho, a dedicação e disse que o Adriano está 

carregando esse mandato nas costas, porque é a única gerência que está 

salvando esse mandato nessa gestão, então parabenizou pelo trabalho 

realizado. Aproveitou e pediu ao Clodomiro para deixa-lo trabalhar e 

não ficar arrumando problema onde não tem e agradeceu sua presença. 

O Senhor Presidente convidou o Vereador Fabiano Domingos dos 

Santos que desejou bom dia ao senhor Presidente, nobres vereadores, 

público presente, ouvintes da rádio Cultura, ao Adriano e agradeceu 

pela presença. Perguntou como ele vê a compatibilidade de sua função 

como gerente numa pasta e sendo presidente do sindicato dos 

funcionários públicos municipais? 

Gerente Desejou bom dia e disse que quando o prefeito Izauri o 

convidou para fazer parte da administração ele sabia da sua função e 

do compromisso que tem com o servidor público, muitas vezes as 

pessoas podem indagar achando uma coisa ou outra, mas todos sabem da 

sua luta e enquanto não estiver prejudicando o servidor público vai 

estar junto com o prefeito, porque é um compromisso dele e vê a 
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intenção de poder valorizar o servidor público, então está com ele como 

presidente do sindicato e na sua pasta procura fazer o melhor vendo a 

necessidade e a dificuldade que a cidade tá passando, e a partir do 

momento em que não estiver servindo para o executivo ele pode me 

tirar a qualquer momento. Mas se houver um conflito do sindicato, 

acredita que o Izauri com o compromisso que ele tem com o servidor, 

sabe que não iria misturar o cargo de gerente com o cargo de 

presidente, porque ele tem o compromisso de defender o servidor.  

Fabiano Existem materiais para o atendimento da iluminação pública? 

Existe uma equipe responsável pela operação tapa buracos? Quais as 

condições da frota no início da gestão, tendo em vista a visita do 

promotor e de alguns vereadores? 

Gerente No início do mandato teve dificuldade com a falta de material 

para iluminação pública e também dificuldade da gestão para entender 

como funciona o pedido de material. No município tem aproximadamente 

nove mil pontos de lâmpadas, em fevereiro fez uma estimativa de uma 

ata de registro de preços, projetando o que poderia gastar durante o 

ano. Esse pedido chegou até a gerência de finanças e voltou falando que 

a quantidade era muita, onde reduziu cinquenta por cento desse pedido, 

mandado de volta em março, retornou dizendo que ainda era muito, após 

isso protocolou junto o questionamento da população, porque todos 

sabem da dificuldade que está iluminação pública com muitos pontos 

escuros na cidade e disse que não poderia mais esperar, porque até a 

promotoria já estava questionando porque todos pagam suas contas e 

taxas e tem o direito de estar em segurança, isso ocorreu em maio, as 

empresas que ganharam foi licitado cinquenta por cento em julho, mas 

não tinha o material para atender no momento e quando chegou em 

agosto, conseguiu começar a colocar em ordem,                                         

e para sanar alguns problemas mais graves, procurou os lugares onde 

não tinha moradia e não tinha nada, tirou algumas lâmpadas para colocar 
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perto de escolas, postos de saúde, para deixar a população com o 

mínimo de segurança; foi licitado mil e quinhentas lâmpadas, mas para 

uma cidade que tem nove mil pontos de lâmpadas, o material chegou e já 

acabou, foi aditivado vinte e cinco por cento e já está fazendo um novo 

pedido, uma nova licitação para poder suprir a necessidade da 

população. Sobre o tapa buraco tem uma dificuldade grande quanto ao 

material humano e o transporte, porque a equipe também faz os tubos 

das galerias pluviais, é uma equipe muito reduzida e quando está 

tapando os buracos não estão produzindo os tubos. Sobre a manutenção 

da frota, no inicio do ano estava com bastante dificuldade, bem 

precária e foi pedido para fazer uma estimativa de levantamento dessa 

frota, que foi estimado no valor de um milhão e trinta mil para poder 

levantar a frota. Conseguiu colocar minimamente para rodar e hoje 

noventa por cento da frota está rodando e com os pneus colocados, 

baterias, peças e com todo serviço realizado, foi gasto até o momento 

setecentos e trinta mil duzentos reais e sessenta e dois centavos, mas 

não foi gasto só para levantar, mas também para dar continuidade na 

manutenção que está sendo feito. 

Fabiano Qual a opinião sobre o ponto eletrônico em geral? 

Gerente Disse que o ponto eletrônico tem que ser muito bem 

trabalhado e instruído, porque a prefeitura é muito ampla, e ao mesmo 

tempo em que valoriza o funcionário bom, pode prejudicar, porque 

existe duplo sentido no ponto eletrônico, mas ele acha que precisa ser 

colocado. Mas com relação ao setor de vetores, tem funcionário que 

mora no Jardim Paraíso e tem que vir até a vigilância sanitária passar o 

dedo para fazer o trabalho, antes, após o almoço e depois no final de 

expediente, então isso tem que ser corrigido porque se ele mora 

naquele bairro o ponto eletrônico pode ser colocado no posto do 

referido bairro. 
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Fabiano agradeceu a presença do Adriano e disse que essa é a única 

pasta que está andando e não consegue fazer muito mais porque o Sr. 

Clodomiro está travando tudo, desejou boa sorte e disse que essa casa 

está a disposição.  

O Senhor Presidente convidou o vereador Simon Rogério Freitas Alves  

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

presente, aos ouvintes da rádio e agradeceu ao Adriano pela presença e 

perguntou qual a quantidade de veículos disponíveis para a saúde? 

Gerente Quarenta e dois veículos, entre motos e veículos. 

Simon Perguntou se essa quantidade é suficiente para atender a 

demanda. 

Gerente Disse que se estiverem trabalhando regularmente seria 

suficiente, mas ainda sim é uma dificuldade, porque tem veículo que 

roda mais de três mil quilômetros por semana, é uma quantidade muito 

alta porque no mês chega a rodar quase vinte mil quilômetros, tendo 

sempre que trocar o óleo e tem que ser feito, porque senão o custo é 

muito maior depois; pode parecer que o custo com a frota é muito alto, 

mas hoje a prefeitura é uma casa com uma família de cinquenta e quatro 

mil habitantes e a maioria necessita da saúde e todos os dias tem gente 

indo para todos os locais desse Brasil. 

Simon A saúde é prioridade e sua preocupação é quando quebra o micro-

ônibus, qual é o caminho, é esperar a licitação ou tem como ter um 

equipamento reserva pelo menos para esses veículos maiores que levam 

mais gente, porque se fizer a conta de trinta pessoas por dia em uma 

semana vão ficar duzentas e dez pessoas sem ser atendida, e sua 

preocupação é voltada para esse sentido, então quer saber se não tem 

como se preparar para uma eventualidade desta. 

Gerente Disse que tem várias dificuldades de uns dois meses pra cá, 

porque esse sistema é bem dificultoso para trabalhar, além do custo 

elevado, a partir do momento que a licitação acontece só pode comprar 
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da referida empresa mesmo que seja mais cara, porque tem que 

comprar só de quem participou da licitação; o prefeito Izauri deu 

determinação para mudar esse sistema de compra de peças, ele quer 

ter estoque, mas mesmo assim é difícil porque são várias marcas de 

veículos, como a marca do ônibus que tem trinta mil itens, não tem como 

ter esse estoque, então o que tem que acontecer é dar autonomia para 

alguém resolver e ser despachado, sem ser burocratizado, porque é uma 

emergência e a população não pode sofrer.  

Simon Existia em Naviraí caminhões terceirizados, a prefeitura 

contratava empresa ou o próprio dono prestava serviço para a 

prefeitura para ajudar na limpeza urbana. Quer saber se existe e 

quantos são e se não existe qual o motivo de não ter mais esse serviço. 

Gerente No início do mandato existia uma ata de registro vigente de 

caminhões caçamba e sabendo da dificuldade e a falta de limpeza que 

estava a cidade foi usado esses caminhões caçamba até dois meses 

atrás para fazer mutirões. Hoje no núcleo de limpeza não tem mais 

caminhão locado, mas tem três que estão locados e estão nas estradas 

rurais. 

Simon Perguntou se o gerente acha que tem necessidade para poder 

contribuir. 

Gerente Em sua opinião sim e teria que ter uma ata registrada desse 

serviço, porque tem que prever que vai chegar os meses de chuvas e a 

cidade vai ter várias dificuldades para enfrentar, se for esperar a 

licitação a demora será grande e a população que vai sofrer; se chegar o 

momento em que a prefeitura tiver com todos os caminhões caçambas 

rodando, de repente não precisa usar essa ata, mas é necessário ter 

essa ata vigente, para que na hora de dificuldade e emergência poder 

locar esses caminhões.   

Simon Perguntou quanto ao recurso da Cosip, se ele tem números exatos 

do que entrou de janeiro até a data presente, se a gerência já utilizou 
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esse recurso e se esse dinheiro não seria suficiente para sanar essa 

demanda que tem da iluminação pública. 

Gerente Falou que foi arrecadado com a Cosip até a presente data, dois 

milhões oitocentos e noventa e um mil novecentos e trinta e um reais e 

três centavos e existe um saldo hoje da Cosip de novecentos e 

cinquenta e cinco mil cento e sessenta e cinco reais e trinta centavos. 

Disse que utilizou esse dinheiro para o concerto dos caminhões guinchos 

que são utilizados para trocar as lâmpadas, com combustível, para o 

custeio do carro que o eletricista utiliza, com quatro funcionários que 

fazem o atendimento, mas para essa demanda da iluminação pública no 

geral, tem apenas dois eletricistas que é o Leandro e o Abel, e esse 

acúmulo grande de serviço, é devido a falta de material, senão eles 

conseguiriam suprir essa necessidade. 

Simon Perguntou se a compra do material poderia ter sido feita com o 

recurso da Cosip. 

Gerente Disse que com certeza, exclusivamente com o recurso da Cosip. 

Simon Comentou que em junho ele e o vereador Fabiano entraram com 

um pedido de informação em que cobrava os EPI´s, uniforme, luvas, 

botinas, porque tem muita preocupação com a situação dessas pessoas 

que trabalham nesse setor, é preciso ter equipamento adequado para 

dar mais dignidade. O vereador Marcio citou que fez doação, assim 

como o sindicato, mas todos sabem que não é suficiente; e a resposta 

que veio para esta casa é que já tinham sanado esse problema, mas sabe 

que ainda não tem os equipamentos necessários e suficientes e espera 

uma atenção priorizada para essa situação e que cobre o executivo, 

porque que está atento e continuará cobrando. Agradeceu pela presença 

e desejou boa sorte no mandato. 
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O Senhor Presidente agradeceu a presença do Senhor Ademir Stanger, 

Claudia gerente das finanças, Claudio da gerência de receita, Edvan 

gerente da saúde. 

 O Senhor Presidente convidou a vereadora Lourdes Elerbrock que 

cumprimentou os nobres colegas, aos presentes e ouvintes da rádio e 

agradeceu o Adriano por sempre atendê-la, e perguntou se existe uma 

conta exclusiva da Cosip que possa utilizar ou se tem que falar com o 

gerente de finanças para fazer a licitação que demora anos. 

Gerente Cumprimentou a vereadora e disse que tem que falar com o 

gerente de finanças para solicitar o empenho e poder fazer a ordem de 

fornecimento porque tem que ser deferido por lá. 

Lourdes Disse que as perguntas que iria fazer já fizeram, mas 

comentou estar envergonhada por tudo que anda acontecendo, como o 

sindicato ter que comprar pares de luvas para os funcionários da 

limpeza, ter apenas trinta e dois funcionários na limpeza e trinta e um 

na coleta de lixo em uma cidade com cinquenta e quatro mil habitantes, 

funcionários e empresas emprestam equipamentos para se usar na 

limpeza pública urbana, tem que pedir para o secretário de finanças 

para comprar lâmpadas e não pode ser em grande quantidade, isso é o 

verdadeiro caos, que administração é essa que não tem sequer noção de 

quanto se gasta numa cidade de nove mil lâmpadas. Parabenizou o 

Adriano porque está fazendo um verdadeiro milagre e espera que não 

seja mandado embora, porque os vereadores elogiaram um gerente aqui 

e ele foi mandado embora. Disse que a situação da prefeitura está tão 

caótica, que se dispensarem o Adriano, terão que mandar embora o 

prefeito, porque Naviraí está pedindo socorro e pedindo que gerenciem 

com decência.  

O Senhor Presidente convidou o vereador Eurides Rodrigues que 

cumprimentou os vereadores, pessoas presentes e ouvintes da rádio e 
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perguntou como ele agiria se o prefeito estivesse agindo de forma 

incorreta com os servidores? 

Gerente Em sua opinião, pela intenção e compromisso que o prefeito 

Izauri tem com os servidores não vai chegar a esse ponto, mas se acaso 

chegar a esse ponto agiria contrário ao prefeito e tomaria uma atitude.  

Eurides Perguntou quantos profissionais tem na área de iluminação e se 

são suficientes. 

Gerente Disse que na prefeitura existem quatro eletricistas, dois 

cuidam da instalação de ar, telefone e no geral nos prédios públicos, 

para a iluminação pública são dois eletricistas e se estiveram 

totalmente munidos de ferramentas seria suficiente.  

Eurides Perguntou como o efetivo da limpeza é disponível com a questão 

de deslocamento dos pontos de trabalho. 

Gerente Disse que isso é uma dificuldade grande da gestão e estão 

tentando adquirir junto a receita federal, polícia federal, uma Kombi ou 

ônibus, porque o funcionalismo chega no núcleo de limpeza as sete da 

manhã e tem que ser levado aos poucos no ponto de trabalho e os 

últimos que chegam, já está quase na hora do almoço. 

Eurides Perguntou qual o processo de aquisição de peças de manutenção 

para os veículos. 

Gerente No início do ano foi feito uma licitação por maior desconto; 

existe uma tabela de concessionária que dá os preços de uma peça 

original, em cima dessa tabela as empresas que participam do certame 

da licitação se colocam e quem der o maior desconto em cima da tabela 

é a que ganha a licitação e após será feito todo o processo. Mas existe 

dificuldade devido o pouco funcionalismo na garagem e tem que 

trabalhar por dois por isso tem horas extras, como o soldador que tem 

apenas um e também é torneiro, então é mais solicitado que os outros. 

Disse que tem uma frota aproximadamente de cento e setenta veículos, 

entre máquinas, caminhões, veículos leves e motos e tem um número 
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muito reduzido de funcionários na garagem municipal para dar 

manutenção a esses veículos. Então muito das vezes a licitação 

acontece, tem que desmontar o veículo, fazer todo processo, mandar e 

quando chegar o empenho em mãos, mandar para a empresa, para 

empresa fornecer a peça, e muitas vezes quase todas são de fora e 

quando chega a peça não chega de acordo com o que foi licitado ou não é 

a peça original na linha de montagem e tem que mandar de volta, então 

muitas vezes essa é dificuldade de arrumar os veículos. 

Eurides Agradeceu o esforço do Adriano e da equipe pelo trabalho. 

O Senhor Presidente convidou o vereador Claudio Cezar Paulino da 

Silva que cumprimentou o Adriano e perguntou o porquê de não estar 

conseguindo fazer quebra-molas, pintar faixas de pedestres nesses dez 

meses de mandato. 

Gerente Disse que no início estava tendo dificuldade com a falta de 

material, mas já foi solucionado e resolvido, e tem a dificuldade de 

deslocamento dos pintores e para levar a tinta até o local de trabalho. 

Mas conversou com o Emerson e solicitaram um caminhão de outra 

gerência para poder fazer esse tipo de serviço, que será feito no 

período noturno por ter menos movimento e será iniciado hoje.  

Claudio disse que fez um pedido para fazer a limpeza da Avenida Ponta 

Porã e até hoje não fizeram e quer saber o motivo. 

Gerente Pediu desculpas por não ter solucionado ainda, devido a falta 

de equipamentos e falta de pessoal. Porque eles fazem a manutenção de 

todos os postos de saúde que são onze, de todas as escolas que são 

doze escolas estaduais e municipais, total de dez creches, capela 

mortuária, assentamento juncal, são vários setores da cidade que tem 

que dar manutenção e para ter uma ideia tem cento e quinze 

quilômetros de canteiro central de avenida na cidade e são as mesmas 

trinta pessoas que fazem esse trabalho, se tiver um evento na cidade o 

coletor de lixo coleta à noite e de manhã tem que roçar o canteiro para 
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agilizar porque é o mesmo pessoal, assim como se tiver que fazer a 

mudança de um posto ou de uma creche, são eles também. Então essa é 

a maior dificuldade na limpeza a falta de material humano. Disse que o 

prefeito juntamente com o vereador Marcio estão tentando agilizar o 

projeto do semiaberto que será muito importante. 

Claudio Disse que o prefeito pregou tanto na campanha a retomada do 

desenvolvimento, então espera que comece a engrenar os órgãos da 

prefeitura e comece a trabalhar, e que encontre esse caminho do 

desenvolvimento. Parabenizou o Adriano e sua equipe pelo bom trabalho 

que vem fazendo, que são guerreiros, mas com apenas trinta e duas 

pessoas é quase impossível fazer muita coisa. Espera que o prefeito 

converse com os gerentes para conhecer os problemas de perto, só 

assim conseguirá resolver os problemas e fazer um bom trabalho. 

O Senhor Presidente convidou a vereadora Maria Cristina Tezolini 

Gradella que cumprimentou o Adriano e disse que é um prazer recebe-

lo e parabenizou pelo trabalho e por todas as vezes que atendeu 

prontamente seus pedidos, sendo que muitas vezes nem foi por 

requerimento ou indicação, mas por telefone, e sempre que é possível 

atende todos os vereadores e a população que precisa. E para reforçar 

e para a população entender, explicou que todos os gerentes são 

ordenadores de despesas, quem define onde vai gastar quanto vai 

gastar e o que vai comprar é o gerente e não o gerente de finanças. O 

gerente de finanças defere o pedido do gerente da pasta; a única coisa 

que o gerente de finanças precisa dizer é a dotação orçamentária e de 

onde vai tirar esse dinheiro, às vezes acontece de não ter dinheiro na 

conta e o ordenador de despesas quer comprar, então tem que barrar. 

Mas tendo dotação orçamentária, tendo recurso definido, não é papel 

do Clodomiro, barrar e impedir a compra, porque cada gerente é 

ordenador de despesa da sua pasta. Agradeceu e disse não ter 

perguntas por que já foram feitas. 
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Gerente Disse que reconhece a dificuldade que administração tem, é 

uma realidade e disse sobre as lâmpadas da cosip que aconteceu de 

voltar porque era uma grande quantidade, mas não era porque sabia que 

seria usado durante o ano, tanto que a quantidade que veio chegou em 

agosto e acabou no começo de outubro. Então sabe que ordenador de 

despesa tem que puxar a responsabilidade dele e na sua gerência 

procura trabalhar sempre com o recurso do Fundersul e da própria 

Cosip que dá para atender a população, porque com recurso zero está 

praticamente impossível. 

O Senhor Presidente convidou o Vereador Josias de Carvalho que 

cumprimentou o Senhor Presidente, nobres pares, Rui, Ademir, Osvaldo, 

Aparecido, Caribel, agradeceu a presença do Adriano e disse que muitas 

vezes suas reivindicações são através de ofícios, indicações e sempre 

atendeu essa casa de leis muito bem, mesmo sabendo da dificuldade que 

enfrenta nesse núcleo que tem várias ramificações, como podas de 

árvores, operação tapa buracos, pinturas, iluminação pública, enfim com 

tudo que foi falado aqui, perguntou se ele tem conseguido atender os 

cinquenta e quatro mil habitantes a contento, e se está satisfeito com 

sua pasta e se o prefeito está satisfeito.  

Gerente Disse que não está satisfeito porque dá para melhorar, que não 

está fazendo o mínimo para população, mas não pode colocar as 

dificuldades acima do que tem que ser feito; se todos se doarem mais 

será possível porque vê que pode produzir mais na sua pasta e vai tentar 

fazer, quanto ao prefeito ele também cobrou falando que acredita que 

ele pode produzir muito mais, só que é necessário algumas ferramentas 

e mais gente para auxiliar, não para contratar, porque já tem vários  

efetivos que estão ajudando mesmo sem receber e estão sendo muito 

companheiros, porque essa pasta é muito ampla atende todas as 

gerências, toda população, engloba tudo praticamente. Então toda 

valorização que os vereadores falaram ele estende a toda equipe de 
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serviço público, porque realmente são todos uns leões para trabalhar 

mesmo com tantas dificuldades.  

Josias Disse que na gestão passada foi tirada a insalubridade, o 

prefeito contratou um pessoal para fazer um levantamento e prejudicou 

todo o quadro funcional da prefeitura daqueles que recebiam esse 

aditivo; recentemente o prefeito tirou as horas extras dos funcionários 

que já ganham pouco, então quer saber se isso contribuiu para que 

caísse o rendimento e empenho dos funcionários? 

Gerente Disse não saber qual o impacto, mas poderia criar outra 

alternativa, porque o pessoal da limpeza ganha muito pouco e fica uma 

dificuldade muito grande; quanto a insalubridade e como presidente do 

sindicato no mandato passado ingressou com uma ação na justiça, 

porque não foi feito um laudo in loco com os funcionários e sim pela 

função, mas muitas vezes está exercendo em um local insalubre e que 

tem direito a insalubridade, por isso que o sindicato fez um contra 

laudo, que está na justiça para ser despachado. Em março o sindicato 

protocolou um papel pedindo agilidade na insalubridade porque esse 

laudo que foi feito no mandato passado já está vencido, independente 

da justiça se dará ganho ou não ao sindicato, tem que ser feito 

urgentemente outro laudo. 

Josias Parabenizou o Adriano pelo trabalho, esforço, dedicação e disse 

saber da limitação com a falta de praticamente tudo para dar agilidade 

nos trabalhos, mas espera que continue assim, principalmente pelo 

respeito que tem com sua equipe. 

O Senhor Presidente convidou a vereadora Rosangela Farias Sofa que 

cumprimentou o Senhor Presidente, companheiros dessa casa de leis, 

aos presentes, ouvintes da rádio e disse ao Adriano que sempre 

acompanha seu trabalho e que sua equipe é mil e uma utilidades, essa 

gerência tem poucos funcionários, uma pasta que não gera recibos, não 

tem receita, não entra dinheiro, e que só tem a Cosip e Fundersul. Disse 
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que mais ou menos vinte anos Naviraí tinha trinta e dois mil habitantes 

e tinha uma equipe permanente  para varrer ruas, para coleta de 

entulhos, coleta de galhos, limpeza de fossas, tinha projetos para baixa 

renda até quarenta metros quadrados de construção civil; hoje Naviraí 

sofreu várias avaliações prediais, o IPTU aumentou consideravelmente, 

a população reclama dos valores, porque paga mais e perdeu muito 

porque foi retirada a limpeza de fossa, a coleta de entulho e até a 

limpeza de ruas por não ser permanente. Mas criou outras demandas de 

serviços dentro da cidade, como empresas limpa fossas, disk caçamba 

que custa em torno de setenta reais, então cabe um estudo para 

desmembrar do IPTU a coleta de lixo e mais as outras coisas que 

perdemos, mas que todos continuam pagando. Tem que tirar do pacote 

chamado IPTU e colocar na pasta do Adriano para que possa realizar 

esses serviços. Disse ainda que em 2013 tinham quinhentos e vinte um 

servidores na saúde e nos últimos quatro anos aumentou cem servidores 

e não abriu nenhum posto de saúde; deveria ter aumentado nesse setor 

que presta tanto serviço pra população e perguntou ao Adriano se 

dentro do planejamento de trabalho dele existe alguma novidade em 

relação a coleta seletiva. 

Gerente Disse que é uma das prioridades do prefeito e sempre está 

falando e tentando implantar, é contratar servidores dos bairros para 

fazer a varreção das ruas do seu próprio bairro. Sobre a coleta seletiva 

diz que tem que ser implantado e que deve começar pelos órgãos 

públicos, porque assim será mais fácil cobrar da população e se 

implantar nas escolas, os filhos vão começar a fazer em casa; também 

ter um bairro piloto, para iniciar fazendo a conscientização, porque se 

não começar a fazer a cidade vai perder muitos recursos. 

Rosangela Falou que todos sabem que o maquinário está precário e que 

estão ficando mais nas fazenda do que na cidade, e perguntou se existe 

alguma solução para aquisição. 
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Gerente Disse que temos três motos niveladoras que trabalham na 

estrada rural, caminhões caçamba e uma pá carregadeira na estrada 

rural, uma pá carregadeira muito limitada na cidade e duas bob cats, e 

falou que prefeito está tentando fazer um financiamento com o Banco 

do Brasil para poder adquirir maquinários com juro baixo.  

Rosangela Perguntou se esse maquinário que está na cidade é o da 

agricultura familiar. 

Gerente Disse que algumas vezes sim. 

Rosangela Agradeceu a presença dele e desejou muito sucesso, disse 

que sabe das dificuldades, mas que é preciso ter coragem. 

O Senhor Presidente convidou o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior que cumprimentou o Senhor Presidente, nobres vereadores, 

público presente nesta casa de leis, ouvintes da rádio Cultura e gerente 

de serviços públicos Adriano Silvério, falando primeiramente que 

reconhece seu trabalho porque está buscando atender a população, seja 

através dos pedidos da própria população, seja através dos pedidos que 

são emanados desta casa de leis, que infelizmente poucos deles tem 

sido atendidos pela administração de um modo geral. Sobre a iluminação 

pública, perguntou se tem os dados de quantos exatamente foi utilizado 

da taxa da Cosip diretamente na iluminação pública, em relação a 

compra, aquisição de materiais, lâmpada, relé, reator, enfim esses 

materiais que servem para manutenção do município. 

Gerente Disse que no momento não sabe informar exatamente e que 

enviará depois, mas em torno de oitocentos mil. 

Júnior Disse que o saldo atual é de novecentos e cinquenta e cinco mil e 

registra sua insatisfação ao tratamento que foi dado em relação a 

licitação das lâmpadas, porque prega a redução de custos e não há uma 

base técnica para fazer essa redução, simplesmente faz um achismo, 

porque foram compradas mil e quinhentas lâmpadas que não durou nem 
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dois meses, mas o pedido inicial era um tanto, que foi reduzido 

cinquenta por cento e depois reduzido novamente. 

Gerente Disse que o pedido inicial era de três mil lâmpadas, foi 

reduzido para cinquenta por cento, em seguida pediu para reduzir 

novamente, onde ele fez uma CI explicando o porquê teria que ser o 

mínimo e foi comprado mil e quinhentas lâmpadas.  

Júnior Comentou sobre o saldo da Cosip que é especificamente para 

manter as luzes acesas no município, mas que não conseguem, é para 

pensar o que está acontecendo com essa administração, porque é de se 

indignar devido ter apenas dois funcionários para manter a manutenção 

da iluminação pública e apenas um caminhão a disposição destes 

funcionários. O vereador ainda questionou o Gerente sobre a 

possibilidade da aquisição de mais um caminhão para a prestação destes 

serviços utilizando os recursos da Cosip. 

Gerente Afirmou que a possibilidade é iminente, ainda reiterou que um 

dos caminhões que eram utilizados para esse serviço de manutenção da 

iluminação pública foi transferido para o serviço de podas de arvore, 

devido já não atender mais os requisitos de segurança para o serviço na 

área da iluminação pública. Adriano José Silvério afirmou que além da 

necessidade de um novo caminhão, ainda há carência de um veículo 

utilitário, devido o utilizado no momento estar em mau estado. Ainda 

complementando tal questionamento o Gerente afirmou que a iluminação 

pública é um setor que possivelmente deixará de fazer parte da 

Gerência de Serviços Públicos, pois, muito possivelmente irá para a 

Gerência de Obras, devido esta possuir um Engenheiro Elétrico para 

coordenar a equipe. 

Júnior Disse que ao contrario da Gerência de Serviços Públicos, a 

Gerência de Obra não tem contato com a população, e por isso não 

busca a agilidade suficiente no atendimento ao popular, deixando assim 

a população que necessita de um atendimento público imediato na 
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carência. Júnior ainda questionou o Gerente Adriano, também sobre sua 

função como Presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos 

Municipais de Naviraí sobre o direito a insalubridade no qual muitos 

funcionários da Administração Pública têm o direito, entretanto não 

estão recebendo. Finalizando seus questionamentos o Vereador 

questionou e pediu esclarecimentos sobre as diárias dos motoristas da 

Gerência Municipal de Saúde, pois estes funcionários com muita 

frequência estão viajando a trabalho, questionando assim ao Gerente e 

também Presidente do SFPMN sobre o assunto. 

Gerente Agradeceu a preocupação e os questionamentos do Vereador, 

também reforçou que o servidor Público Municipal é o maior patrimônio 

que a Administração Pública possui, também afirmou que irá buscar 

esclarecimentos sobre a situação da diária dos motoristas da Gerencia 

de Saúde do Município, reiterando e ressaltando que as diárias aos 

motoristas é um direito que não pode ser retirado, e que se caso 

aconteça terá posicionamento contrário. 

Júnior Em seu ultimo questionamento, o Vereador trouxe a público a 

entrada na Câmara de um Projeto de Lei prevendo o aumento de um 

Cargo Comissionado no organograma do Município, e foi solicitado pelo 

Legislativo e retirado de tramitação pelo Executivo.  Júnior enalteceu 

os funcionários públicos efetivos, defendendo que merecem receber 

melhores salários e que não há necessidades de aumento do quadro 

funcional comissionado, por fim agradeceu ao Gerente por suas 

respostas. 

Gerente disse que em sua pasta existem seis núcleos, e no organograma 

retirado, em sua pasta esse numero foi alterado para nenhum núcleo, 

entretanto com oito equipes, pois os salários de núcleo podem ser mais 

que dobro do salário dos funcionários de equipe e por isso o Gerente 

opinou pelo banimento de núcleos em sua pasta. Adriano também falou, 

como presidente do SFPMN, sobre a possibilidade de ao invés de 
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manter alguns gerentes comissionados, conceder Gratificação à 

funcionários efetivos para exercerem tal função, pois assim em seu 

ponto de vista seria valorizado o funcionário. 

Dr. Klein cumprimentou o Gerente Adriano e em seguida questionou o 

número de servidores a disposição de Adriano. 

Gerente respondeu que são trinta e dois servidores na limpeza e oito 

servidores na coleta de lixo, realizando assim uma coleta diária média 

de trinta e cinco toneladas diárias. 

Dr. Klein perguntou sobre a quantidade de caminhões e sobre a compra 

de algum caminhão recém-comprado que havia apresentado defeito com 

pouco tempo de uso. 

Gerente respondeu que são quatro caminhões e que o caminhão que 

apresentou defeito teria uma manutenção por ser feita, revisão de 

cinco mil quilômetros, e o caminhão acendeu um alerta de defeito no 

painel, e como estava prestes a fazer essa revisão o seguro do mesmo 

foi acionado. 

Dr. Klein concluiu que são trinta e dois servidores para a limpeza 

urbana do município inteiro, inclusive zonas rurais, e complementou que 

são cento e setenta e sete gerentes, Klein afirmou que os números 

deveriam ser inversos, que deveriam existir mais funcionários de 

manutenção pública que gerentes. O Vereador também comentou sobre 

visitas em pontos da cidade e afirmou que esses não estão com uma 

manutenção de limpeza devida, e que acredita que o quadro funcional 

para esse setor é insuficiente, principalmente nos bairros, onde não 

vem recebendo essa manutenção devida. 

Gerente afirmou que a intenção do Gestor do Executivo é a criação de 

uma equipe de limpeza por bairro, talvez por meio da associação de 

moradores dos bairros, outra intenção do Prefeito também seria a 

disponibilização de um caminhão para a limpeza de fossas das famílias 
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mais carentes, entretanto estes interesses ainda não são possíveis 

devido o número de pessoal insuficiente para as funções. 

Dr. Klein encerrou sua fala pedindo que o prefeito entenda que a 

Gerencia de Serviços Públicos necessita de mais pessoas trabalhando 

para atender as demandas, em seguida encerrou suas falas agradecendo 

aos gerentes por suas respostas. 

Presidente Jaimir questionou se o Gerente teve participação na criação 

do organograma, e que se o mesmo concordava com os cargos criados 

em sua Gerência. 

Gerente respondeu que não tinha pleno conhecimento sobre o 

organograma que foi apresentado ao legislativo, também afirmou que 

opinou sim nos cargos de sua Gerência, afirmou e reiterou que opinou 

para que sua pasta não tenha núcleos apenas equipes. 

Presidente tornou a questionar se o Gerente tinha conhecimento dos 

cargos criados em sua pasta. 

Gerente afirmou que tem conhecimento apenas dos cargos relacionados 

à equipes, e que caso tenham cargos a mais ele não tem conhecimento e 

não vê necessidade. 

Presidente perguntou se o efetivo é suficiente para atender a demanda 

do trabalho município, também questionou o estado dos equipamentos e 

maquinários do setor. 

Gerente disse que o efetivo é uma preocupação grande, pois a Gerencia 

está com problemas para conseguir atender aos bairros, pois o efetivo 

não é de numero suficiente, Adriano também agradeceu sua equipe pela 

disposição e esforço. Sobre o maquinário foi dito que o maquinário 

estava em situação difícil, entretanto mesmo assim com esforço sua 

equipe conseguiu com esforço contornar a situação. 

Presidente questionou sobre os valores de manutenção da frota de 

veículos gastos até o momento e qual seria o possível valor para arrumar 

todo maquinário. 
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Gerente disse que a principio, quando foi assumida a gestão foi feita 

uma estimativa de que para arrumar todo maquinário seria necessário 

cerca de um milhão de reais, afirmou também que já foi gasto em torno 

de setecentos e trinta mil. Adriano também afirmou que apenas não foi 

gasto valores para levantar a frota, mas como também para a 

manutenção da frota em andamento. 

Presidente Agradeceu a presença do Gerente Adriano José Silvério e 

as informações prestadas pelo mesmo. 

Gerente agradeceu ao presidente Jaimir José da Silva e os demais 

vereadores, Adriano também colocou sua Gerência a disposição dos 

Vereadores e a população, afirmou ainda que sua intenção é de fazer o 

melhor com toda transparência possível, além de prometer fazer o 

possível para atender a população. 

 

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

para a tribuna. 

 

 

 

TRIBUNA 

 

 

Usou a tribuna o Vereador Ederson Dutra que cumprimentou os 

vereadores, aos ouvintes da Sessão através do rádio e o público 

presente em plenário. Ederson começou sua fala comentando sobre a 

presença do Gerente de Serviços Públicos Adriano José Silvério, 

afirmando que o Gerente foi o que mais esclareceu os assuntos 

questionados pelos vereadores e o parabenizando na sequencia. Ederson 

falou que quando usa a tribuna vê como uma forma de comunicação 

direta com a população, o vereador também afirmou que não viajou 
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durante a “semana do saco cheio”, que trabalhou enquanto gerente de 

saúde e prefeito viajaram em momento que o município enfrenta 

problemas principalmente na área da saúde. O Edir também afirmou que 

em visita a uma mulher que entrou no Hospital Municipal em trabalho de 

parto teve seu filho, e após o procedimento foi colocada em observação 

com sangramentos, entretanto o sangramento não parava, preocupados 

com o estado da mulher as pessoas chamaram o médico para atender o 

caso. Foi informado ao vereador que o médico chegou no Hospital para 

atender a mulher enquanto estava vestido com roupas de caminhada, 

após atenderem novamente a mulher a encaminharam a mesa de cirurgia 

onde detectaram que haviam “furado” a bexiga da mulher. 

Na sequencia o vereador também falou sobre um projeto de Lei de 

Autoria do Vereador Josias de Carvalho, que trata sobre a instalação 

de brinquedos adaptados para crianças deficientes, projeto este que 

foi vetado pelo Prefeito, em sequencia o Legislativo derrubou o veto, e 

após afirmar ao Vereador Josias de Carvalho em frente à Eduardo 

Mendes Pinto (Gerente de Administração Pública) que não iria protestar 

judicialmente contra o projeto, assim não o fez, quando no dia anterior 

a sessão os vereadores foram surpreendidos pelo tribunal de justiça 

que decidiu sobre a inconstitucionalidade do projeto, e agora tem um 

prazo de cinco dias para responder o tribunal.  

Ederson Dutra questionou o papel do Prefeito, afirmando também que a 

população naviraiense sofreu um estelionato eleitoral, que na farmácia 

municipal não tem remédios para atender a população, nem mesmo 

remédios básicos como o de pressão. Afirmou também que existem 

muitos funcionários na farmacinha municipal, mas não tem remédios.  

Vereador afirmou que compareceu ao velório de um senhor, onde 

recordou a situação em vida do falecido, onde segundo o vereador a 

família sofreu humilhações, correndo atrás de fisioterapia e fraldas 

geriátricas para aquele senhor e sempre recebendo negativas. 
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Concluindo sua fala o vereador afirmou que a população não fala bem da 

administração e muitas vezes acham que o Legislativo é conivente com a 

situação do Executivo Municipal, complementou dizendo que estão 

lutando em prol da população, e que não votou em chefe de gabinete e 

gerente de administração, mas sim no Prefeito Municipal, e que este 

sempre está ausente. 

 

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, em sequencia 

falou sobre a Lei Municipal nº 2038 de 2016, que proíbe o corte de agua 

por falta de pagamento nas sextas feiras e vésperas de feriado, Lei 

esta de autoria do ex-vereador Manoel Messias. A principio a Lei foi 

aprovada, depois vetada pelo então Prefeito Leandro Peres de Matos, 

porém ao voltar para o Legislativo o veto foi derrubado e a Lei entrou 

em vigor já que não houve recursos por parte do Executivo.  

O vereador afirmou que ainda recebe reclamações populares que o 

serviço de saneamento não está cumprindo, está interrompendo o 

serviço, cortando a água nesses dias protegidos pela Lei. O Júnior pediu 

a população para denunciar no PROCON, órgão responsável pela 

fiscalização desta Lei, pois é cabível multa ao órgão de saneamento por 

descumprimento da Lei.  

Em seguida o nobre vereador agradeceu a presença e os 

esclarecimentos do Gerente de Serviços Públicos Adriano José Silvério, 

afirmando que as respostas do mesmo foram muito sinceras, entretanto 

angustiantes, pois segundo Júnior, os vereadores tiveram informações 

que não agradaram. Também afirmou que é de obrigação do Executivo, 

da Prefeitura atender a população em todos os setores da 

Administração Pública, que é de obrigação do Legislativo cobrar o 

Executivo para que isso aconteça, e que está descontente com a 
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situação atual do Município, pois não estão sendo atendidos nem mesmo 

por proposições apresentadas.  

Júnior ainda relevou que existe uma grande falta sensibilidade e 

entendimento do Executivo que deve cuidar e atender a população e que 

a Administração poderia já ter resolvido muitos problemas, inclusive os 

que são levantados e apontados durante as sessões Legislativas. 

O Vereador também avaliou que muitas ideias que não deram certo em 

outras administrações não irão dar certo agora, de que os gerentes 

devem avaliar os erros de seus antecessores e que não precisam 

cometer os mesmos, apenas fazer o básico para atender os anseios 

população. 

Por fim Júnior encerrou sua fala agradecendo 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 dezessete dias do mês de 

outubro do ano de dois mil e dezessete.  

 

  

 

 Marcio André Scarlassara 

        1º Secretário 

 

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 


