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SECRETARIA 

 

 

ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24/10/2017. 

 

Aos vinte e quatro 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 Rosângela Farias Sofa; 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 

e Maria Cristina Tezolini Gradella. 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 convidou a Vereadora Rosangela Farias Sofa para 

compor a mesa diretora, devido ausência do vereador Simon Rogerio de 

Freitas. Na sequencia solicitou ao primeiro secretário para fazer a 

leitura do expediente – foi lido documento de autoria do Senhor José 

Aparecido Pereira dos Santos, solicitando o uso da Tribuna, para falar 

sobre Projeto de Resolução nº 9/2017, de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior, a ser apresentado na presente Sessão 

Ordinária. 

O Senhor presidente informou posteriormente que o requerente faria o 

uso da tribuna durante a Sessão Ordinária por 10 minutos. 

 

Apresentação dos Projetos 
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Projeto de Lei nº 32/2017 de autoria da Mesa Diretora e demais 

Edis; que em súmula: Concede Abono Pecuniário aos Servidores do 

Legislativo Municipal. Após apresentação o Presidente Perguntou ao 

plenário se era matéria de deliberação, entendendo que sim, o projeto 

foi encaminhado às comissões para analises e receberem os pareceres 

em prazo do regimento interno. 

 
Projeto de Lei nº 42/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, 

que em súmula Dispõe sobre a alienação, através de licitação na 

modalidade de leilão público, de bens móveis inservíveis de propriedade 

do município, e dá outras providências.  

O Primeiro Secretário leu à justificativa, que dizia que os bens móveis 

constantes do Laudo de Avaliação exarado pela Comissão especialmente 

designada para essa finalidade, não mais interessam ao município, uma 

vez que não possibilitam recuperação, devido ao alto custo e por se 

tratarem de equipamentos obsoletos que já não atendem às 

necessidades do município, entre os quais se destacam sucatas de 

ônibus, de veículos leves, de bicicletas, equipamentos rodoviários e de 

informática, móveis e outros. Por fim, considerava ainda que os 

referidos bens atualmente ocupam enormes espaços em diversos 

prédios municipais, e que contava com o apoio do Legislativo Municipal 

para aprovação de tal Lei. 

O Senhor Presidente perguntou ao plenário se a matéria era 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 9 de 2017 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior e outros Edis, que em súmula Revoga o inciso 
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XII do artigo 41, o inciso II! E § 30 do artigo 176 e o artigo 178. 

Altera a redação § 8 do Artigo 222 e acrescenta o inciso III artigo 

179 ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Naviraí.  

Após a leitura da justificativa, realizada pelo Primeiro Secretário 

Marcio André Scarlassara, o Senhor Presidente perguntou ao plenário 

se a matéria era 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.  

 

Após a leitura o Secretário começou fazer a leitura da apresentação 

dos Requerimentos, Pedidos de Informações, Indicações e Moções 

tendo inicio dado pelo Requerimento n° 171/2017 de autoria da 

Vereadora Lourdes Elerbrock. Apresentado conforme os termos 

regimentais o Requerimento endereçado ao excelentíssimo Prefeito 

Municipal e à Edvan Barbosa, gerente Municipal de Saúde. O 

requerimento solicita a prestação de informações sobre o número de 

bioquímicos efetivos, farmacêuticos efetivos e fisioterapeutas 

efetivos, solicitando ainda informações sobre os locais de atuação 

desses profissionais, quais horários de expediente dos mesmos, quantos 

pacientes atendem e qual salário dos mesmos.  

O Secretário leu a justificativa da Vereadora Lourdes Elerbrock que 

dizia que alguns pacientes estiveram visitando o gabinete, e que os 

mesmos reclamam da demora do atendimento, incluindo os casos de 

urgência, a vereadora ainda em sua justificativa escrita pediu para que 

as autoridades se colocassem no lugar desses populares que necessitam 

desse atendimento. 

Após a leitura da justificativa a Vereadora Lourdes solicitou uso da 

palavra e assim foi atendida pelo presidente. 
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Vereadora Lourdes justificou verbalmente que existem muitas 

reclamações sobre esses profissionais citados na proposição, e que não 

se tem conhecimento sobre as informações que são solicitadas no 

requerimento, inclusive afirmou que em se tratando da área da 

bioquímica do município só estão sendo realizados exames parciais de 

urina e hemogramas, e além disso não existem conveniadas fazendo 

esse serviço.  

A vereadora Lourdes contou que na semana anterior a Sessão uma 

senhora enquanto caminhava ao seu trabalho caiu no meio da rua, e que 

fazia cerca de duas semanas antes do acontecido ela não tomava seus 

remédios para hipertensão, por não ter o mesmo disponível na rede 

Municipal de Saúde. 

 

Primeiro Secretário Márcio solicitou a palavra, sendo atendido iniciou 

sua fala cumprimentando todos presentes e os ouvintes da rádio 

também, na sequencia disse que Naviraí está de Luto, que o Município 

regrediu à idade da Pedra, que a saúde morreu no município, que foi 

enterrada. O Vereador afirmou que os exames que estão sendo 

entregues não são impressos, estão sendo transcritos a caneta e 

entregue aos pacientes na sequencia, podendo assim facilitar um 

possível erro.  

Ainda durante a fala de Márcio o Vereador Antonio Carlos Klein 

questionou o motivo dos exames estarem sendo transcritos à caneta, 

tendo resposta por parte do 1º Secretário que possivelmente seria pela 

falta de pagamento ou até mesmo mudança do sistema utilizado na rede 

Municipal de Saúde.  

 

Vereadora Cris Gradella solicitou uma parte na fala de Márcio e foi 

atendida, a nobre vereadora informou que houve a mudança no sistema 

devido uma nova licitação realizada, e que nesta o sistema vencedor da 
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licitação não era o vigente, havendo assim a necessidade de troca do 

sistema, devido esse motivo, até mesmo o agendamento nos postos de 

saúde estavam sendo transcritos à caneta, aguardando assim a 

implantação de um novo sistema para a rede de Saúde. 

 

Primeiro Secretário Márcio retornou à sua fala comentando sobre a 

saída de um dos Médicos da área Municipal, e que esse médico 

atenderia apenas na rede particular do município, o vereador afirmou 

que em Naviraí o Pobre não tem vez, que o Prefeito Municipal estava 

sacramentando seus dias no município de Naviraí e que se fosse 

necessário abriria nova CPI e que até mesmo afastaria o Prefeito 

Municipal devido omissão.  

Em seguida Cumprimentou Edvan Barbosa, Gerente de Saúde, e afirmou 

que não adianta o mesmo encarar o vereador com cara feia, pois o 

mesmo não tem medo. Marcio Informou que há uma Senhora com 

cirurgia no fêmur pendente, que ainda não foi realizada. 

 

Vereadora Cris Gradella teve parte concedida, e em nova fala 

questionou o tempo de espera dessa Senhora, tendo obtido a resposta 

que eram 3 semanas de espera, a vereadora afirmou que ela ainda 

poderia ser atendida pelo Médico ortopedista, pois ele ainda é Médico 

do Município e poderia opera-la, entretanto a vereadora informou ainda 

que o Ortopedista citado, Dr. Patcher, teve proposta para trabalhar no 

Município de Naviraí, e que a proposta ofertada ao mesmo era igual a 

dos demais Médicos do Município entretanto o Médico recusou, a 

vereadora finalizou sua parte afirmando que a saída do Médico deu-se 

por escolha própria, não por parte do Município. 

 

Primeiro Secretário Márcio tendo a palavra novamente disse que o 

problema de Naviraí não é apenas a ortopedia, que esta área é um mero 
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detalhe, que a situação do Municipio é muito mais complexa, que os 

vereadores deveriam fiscalizar mais, ter uma postura melhor e que não 

poderiam deixas a população padecer tanto. 

 

Vereadora Lourdes solicitou a palavra, sendo atendida comentou que o 

Dr. Patcher faz cirurgias complexas e que o Poder Público Municipal 

deveria tentar manter esse médico em seu quadro, pois a qualquer 

momento pode-se ter pedidos judiciais para as cirurgias serem 

realizadas e que o município poderia acabar gastando mais nesses 

assuntos. 

 

Vereadora Cris Gradella Solicitou novamente a palavra, e informou que 

existe um inquérito civil movido pela Promotoria Estadual, inquérito 

este que trata sobre o Salário do Dr. Patcher, devido a diferença 

salarial dele para os demais Ortopedistas de Naviraí, e reforçou que foi 

oferecido a este profissional as mesmas condições dos demais 

profissionais da área da cidade, afirmou ainda que o médico é um bom 

profissional, entretanto não está acontecendo acerto financeiro entre o 

médico e o município.  

 

Vereador Josias solicitou uma parte a vereadora Cris Gradella, sendo 

atendido iniciou sua fala parabenizando o requerimento e ressaltando 

sua importância. Josias destacou ainda que teria o desejo de assinar 

junto a autoria do requerimento, e que sobre a questão do Dr. Patcher, 

o mesmo esteve em uma reunião com todos vereadores da Câmara, e que 

na semana anterior da Sessão, Josias teve contato com o Prefeito 

Municipal e o mesmo tem o interesse de renovar o contrato com o 

médico, entretanto como ele é da região de Guaíra e Mundo Novo, e 

atende também naquela região, existe uma ação do Ministério Público 

solicitando respostas sobre essa situação do Médico não ser residente 
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do município e não cumprir o “Sobre aviso”. Josias também afirmou que 

se existe algum acordo que não está em contrato, que tem que 

responder sobre o assunto é o ex Prefeito e o Dr. Patcher, e não o 

Prefeito Municipal José Izauri de Macedo. Josias prosseguiu sua fala 

afirmando que o prefeito tem razão por sua cautela e que existe uma 

grande atenção voltada ao Poder Executivo e Legislativo Municipal, e 

que os representantes desses órgãos devem se proteger. O Senhor 

Presidente colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade.  

 

Requerimento n° 172/2017 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues 

com providências para o Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, para o Senhor Josmar de Assis Selva, Gerente do Núcleo de 

Recursos Humanos, e para a Senhora Fátima de Lourdes Ferreira Liutti, 

Gerente de Educação e Cultura, requerendo lista detalhada dos 

professores convocados e contratados para darem aulas nas séries 

iniciais, ensino fundamental 01 (um) e de 1º a 5º série. Vereador Márcio 

leu à justificativa, que dizia: “Nobres Edis, Fazemos o presente 

requerimento, para tomarmos conhecimento sobre o assunto, assim 

podendo, sanar as dúvidas da população que nos procura, questionando a 

respeito do processo de convocação e contratação dos professores da 

rede municipal de ensino.” 

Foi colocado em discussão e votação, tendo aprovação unânime por 

parte dos vereadores. 

 

Requerimento n° 173/2017 de autoria do Vereador Antônio Carlos 

Klein com expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

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

Silvério, Gerente de Serviços Públicos, requerendo explicação dos 

motivos pelos quais não estão sendo fornecidos equipamentos de EPIs 

(Equipamentos de Proteção Individual) para os Garis, conforme NR-6 
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(Norma Regulamentadora). Por se tratar de uma profissão de risco, pelo 

fato de o trabalhador estar exposto a intempéries, condições de 

trânsito e contaminação pelo contato direto com o lixo.  

Secretário Marcio André Scarlassara leu a justificativa, que diz: “Há 

uma necessidade do poder público municipal em oferecer aos agentes 

de limpeza urbana toda infraestrutura adequada para a proteção destes 

trabalhadores, que são fundamentais ao equilíbrio, conservação e 

preservação do ambiente público. “Acredito que para estes 

trabalhadores desempenharem suas funções, protegidos dos males que 

podem ser causados a eles pela própria natureza de seu trabalho, são 

de extrema importância à aquisição destes materiais que, além de 

padronizar os funcionários, irão proteger a saúde dos mesmos”. 

Os garis ficam constantemente expostos a riscos, pois trabalham em 

contato direto com materiais contaminantes, além de materiais 

cortantes e diversos outros tipos de lixo que em contato direto com os 

trabalhadores, podem prejudicar sua saúde e integridade física. 

Por conta desses riscos, é de extrema necessidade que os agentes de 

limpeza pública os agentes de limpeza pública utilizem Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs) durante a execução de suas tarefas tais 

como luva de proteção, botinas de segurança, máscaras de proteção, 

protetor auricular e uniforme para a identificação do trabalhador.” 

Foi colocado em discussão e votação, tendo aprovação unânime por 

parte dos vereadores. 

 

 

Requerimento n° 174/2017 de autoria da Vereadora Rosângela Farias 

Sofa com expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

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

Barros Barbosa, Gerente de Saúde, requerendo que sejam realizadas, 

em caráter de urgência, a substituição das cadeiras de rodas para uso 
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do Hospital Municipal de Naviraí, a fim de proporcionar maior 

comodidade no momento de sua utilização. 

Em sua justificativa o Requerimento diz: “Em visita ao Hospital 

Municipal (Santa Casa), constatou-se o péssimo estado em que se 

encontram as cadeiras de rodas em uso no referido local. Os usuários 

têm passado por situações difíceis quando precisam dar entrada no 

Hospital Municipal e se deparam com a falta de cadeiras, ou com o 

péssimo estado em que se encontram as existentes. Assim sendo, 

pedimos com a máxima urgência a substituição das mesmas, visando 

melhorar e humanizar ainda mais o atendimento no ambiente 

hospitalar.” 

 

Vereadora Rosângela fez uso da palavra justificando que visita 

constantemente a Santa Casa e que é muito bem atendida inclusive, 

entretanto afirmou que é visível o estado precário das cadeiras de 

rodas, e que estas cadeiras de rodas não estão depreciadas apenas 

nessa gestão atual, estes equipamentos já estavam em situação precária 

em gestões anteriores também. A vereadora também afirma que apesar 

de solicitar essa troca das cadeiras urgente, está também buscando 

ajudas, doações para auxiliar na Santa Casa, Rosângela também afirmou 

que o SAMU realizou uma doação, e que ela está empenhada em 

resolver esse problema, inclusive entrou em contato com a vice-

governadora.  

 

Vereador Josias fez uso da parte, dizendo que poderia ser feito um 

adendo para o concerto das cadeiras da recepção também do Hospital 

Municipal. 

 

Vereadora Rosangela voltou com a palavra relembrando que no mês de 

março implantou um projeto da coleta de lacres, o “Lacre Solidário”, a 
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vereadora reforçou que não é um projeto de sua autoria, pois já existe 

o projeto em outros estados. A vereadora comentou que todos 

deveriam auxiliar na coleta dos lacres, informou que tem 72 garrafas 

pets cheias de lacres, e que estes lacres podem ajudar com esses 

lacres para que possa ser feito um banco para aquisição de cadeiras de 

rodas. Foi colocado em discussão e votação o requerimento e o adendo, 

tendo aprovação unânime por parte dos vereadores. 

 

Requerimento n° 176/2017 de autoria do Vereador Josias de Carvalho 

e outros Edis com expediente endereçado ao Senhor Helio Geromini, 

Presidente da Casa Lar Santo Antonio, requerendo que seja enviado a 

esta Casa de Leis um relatório contendo informações sobre o quadro de 

funcionários e o número de idosos que têm sido atendidos por esse Lar. 

Em sua justificativa o requerimento diz: “O Vereador que este 

subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, amparado pela Lei 

Federal de nº 10.741 de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o 

Estatuto do Idoso, requer estas informações para que juntamente com 

este lar possam compartilhar ideias ,sugestões, apoio,segurança e o 

cuidado. Muito importante para os idosos é a sua rotina de vida, como o 

horário das refeições, do banho, da higiene, das visitas, dos passeios e 

a hora de dormir. Existem medidas muito simples e fáceis de serem 

adotadas, que ajudam os idosos a compreender suas perdas, a integrá-lo 

nesta Instituição de Longa Permanência do Idoso-ILPI, incentivá-los a 

manter suas atividades preferidas, facilitando sua independência e, 

portanto, aumentando sua autoestima.” 

 

Vereador Josias fez uso da palavra, inicialmente cumprimentando 

todos presentes e os ouvintes da Rádio Cultura também, em seguida 

informou que a primeira proposição relacionada a casa do idoso foi na 

década de 90, entre a gestão de 1997 à 2000, e foi muito bem aceita.  
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Primeiro Secretário Márcio fez uso da parte, informando que no 

sábado foi procurado pelo Diretor do Abrigo dos idosos, Hélio, 

precisando de ajuda do vereador, pois havia acabado a energia e eles 

estavam necessitados lá no Lar, pois, existem idosos que necessitam do 

uso de aparelhos alimentados por energia.  

 

Vereador Claudio também fez uso da parte, falando sobre seus 

agradecimentos ao pessoal do Lions Clube e Rotary Club, que na sexta 

feira entregaram mais de cem mil reais para as entidades, Vereador 

Claudio Parabenizou essas entidades. 

Foi colocado em discussão e votação, tendo aprovação unânime por 

parte dos vereadores. 

 

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

Silva Júnior com expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

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

Thiago Barros Barbosa, Gerente de Saúde, o Senhor Eduardo Mendes 

Pinto, Gerente de Administração, requerendo que seja encaminhado a 

esta Casa de Leis, a seguintes informações a respeito da especialidade 

de Neurologia e Neuropediatria: 

1. A quantidade de crianças aguardando para iniciar tratamento com 

essa especialidade; 

2. A quantidade de crianças com o tratamento já iniciado e 

necessitando dar continuidade do mesmo; 

3. A quantidade de profissionais para o atendimento atendimento dessa 

demanda; 

4. A quantidade de pacientes adultos na fila de espera para iniciar o 

tratamento neurológico; 

5. A quantidade de adultos com tratamento já iniciado; 
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Aproveitamos o momento para indicar que seja convocado o médico 

neurologista aprovado 

no concurso de 2016, como forma de proporcionar o atendimento à 

demanda existente. 

Em sua justificativa escrita o requerimento diz: “Tendo em vista as 

reivindicações recebidas de parcela da população do município, 

encaminhamos o presente requerimento, a fim de que com base nas 

informações fornecidas, possamos adotar as medidas cabíveis dentro 

das prerrogativas do mandato parlamentar.” 

 

Vereador Júnior fez uso da palavra cumprimentando a todos, em 

seguida afirmou que os vereadores vem estando na linha de frente para 

a resolução dos problemas da cidade, e que estão sempre expostos a 

cobrança a qualquer horário em qualquer dia, inclusive que esteve 

visitando a Santa Casa no domingo de manhã. Afirmou também que 

vereador não tem horário de trabalho, e que quem pensa o contrário 

está equivocado. E que o Municipio está carente de um Neurologista. 

 

Primeiro Secretário Márcio fez uso da parte afirmando que a 

Neurologia é fundamental na saúde do município, e que atualmente Dr. 

Flavio, psiquiatra quebra um galho nessa área, pois o município não tem 

um profissional da área. 

 

Vereador Júnior afirmou que o Municipio tem que pensar que se o 

problema para a contratação de profissionais das áreas de 

especialidades é financeiro, é o índice de folha salarial, deve-se 

enxugar a folha salarial, fazer uma reforma administrativa, para assim 

o Prefeito poder ter tranquilidade para trabalhar e contratar, caso 

contrário esse será um problema constante na atual administração. 
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Foi colocado em discussão e votação, tendo aprovação unânime por 

parte dos vereadores. 

 

Indicação n° 193/2017 de autoria da Vereadora Rosângela Farias 

Sofa com 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 feita a 

manutenção das condições regulares de uso da praça Beija Flor, no 

bairro Sol Nascente, projeto do Programa de Desenvolvimento de 

Liderança Feminina da COPASUL - Cooperativa Agrícola Sul Mato-

grossense e Prefeitura Municipal de Naviraí.  

Em sua justificativa escrita a indicação diz: “Nobres Edis, Sabemos que 

esta praça é resultado do Programa de Desenvolvimento de Liderança 

Feminina promovido pela COPASUL, no qual participam cooperadas e/ou 

esposas de cooperados, e em parceria com a Prefeitura Municipal. É 

comum à população recorrer às praças para promoção de atividades de 

lazer e de convívio, principalmente por ser um dos objetivos do espaço, 

tendo em vista que a mesma necessita de reparos e que sua manutenção 

só trará benefícios para a cidade tais como: estéticos, sociais, 

ambientais, de segurança e até mesmo econômico para os cofres 

públicos.” 

 

Vereadora Rosângela fez uso da palavra, começou comentando que 

esteve na praça mencionada durante a semana anterior, a convite da 

presidente do bairro. A vereadora comentou que Astolfo, gerente de 

meio ambiente, e Adriano Silvério, Gerente de Serviços públicos 

também estavam presentes, tal como vereadores Claudio Cesar e Cris 

Gradella. Vereadora comentou que estava sendo realizada a arborização 

na praça, e que a praça é um símbolo daquele bairro, comentou também 
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que tem algumas avarias precisando de manutenção e que a principio não 

causa muito prejuízo financeiro aos cofres públicos. 

 

Vereador Júnior fez uso da parte e disse que acompanhou o inicio 

desse projeto, e que os projetos relacionados a este grupo de mulheres 

são de excelência, e que a prefeitura foi associada na construção 

dessas obras. Júnior ainda afirmou que o poder público tem que apoiar a 

iniciativa privada, e que quando o poder público e entidades privadas 

dão as mãos, o sucesso acontece. 

 

Vereadora Rosangela afirmou que a manutenção atual dessa praça, 

assim como do bairro está sendo realizada por populares e pessoas 

relacionadas à associação de moradores do bairro. 

O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 194/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior com expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a Senhora 

Fátima de Lourdes Ferreira Liutti, Gerente de Educação e Cultura, o 

Senhor Clodomiro Nicacio Nascimento, Gerente de Finanças, indicando 

que seja dado o abono, popularmente conhecido como 14º(decimo 

quarto) salário, a todos os servidores da Rede Municipal de Educação. 

Em sua justificativa escrita diz: “Entendemos que nesse momento em 

que a população do nosso município passa por momentos difíceis, um 

benefício dessa natureza, representa o reconhecimento da importância 

do papel desempenhado pelos trabalhadores da Educação Municipal em 

relação à construção de uma sociedade mas justa, fraterna e igualitária. 

Além disso, o referido abono representa também uma injeção de 

recursos financeiros circulando no comércio local e consequentemente 
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favorecendo a criação de novos postos de trabalho e maior distribuição 

de renda.” 

 

Vereador Júnior fez uso da palavra relembrando que esteve presente 

na Câmara, inclusive em sessão para questionamentos a gerente de 

Educação, Senhora Fátima Liuty. O vereador afirmou que em um de 

seus questionamentos a gerente, ele frisou sua preocupação com o 

índice da educação, que é de vinte e cinco por cento da arrecadação 

municipal. Júnior também expressou preocupação com as creches, pois 

está havendo falta de alimentos para seguir o cardápio programado 

para a merenda. Júnior também comentou sobre a escassez de inúmeros 

produtos na área da saúde. 

 

Primeiro Secretário Márcio fez uso da parte expressão sua 

preocupação com o pagamento do décimo terceiro salário, e que tem 

preocupações que este possa não ser pago, finalizando sua parte, 

também reforçou que o cardápio da alimentação para as crianças deve 

ser seguido. 

 

Vereador Júnior afirmou que todos tem consciência da necessidade 

que as escolas estão passando, e que quando questionou a gerente sobre 

a utilização dos recursos da educação, a Gerente Fátima afirmou que a 

utilização do recurso é de vinte e três por cento. Júnior também 

afirmou que é descrente que não haverá problemas para o fechamento 

desse índice ao fim do ano. Júnior também reforçou a importância do 

décimo quarto salário, pois se tratando de fim de ano, o município só 

tem a ganhar, pois devido à crise financeira esse dinheiro entraria em 

circulação no comércio e que seria de suma importância para a economia 

municipal.  
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Vereadora Lourdes utilizou a palavra elogiando o requerimento de 

Júnior, e pediu para assinar junto como comissão de educação, e que 

torce para que a indicação seja atendida. 

 

Vereador Júnior finalizou convidando os vereadores da comissão de 

educação para assinarem a indicação juntos à ele. 

O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Presidente Jaimir sequencialmente determinou ao primeiro secretário 

que fosse feito a leitura da ordem do dia. 

 

Primeiro Secretário Márcio Em primeira e única discussão e votação 

com pareceres, Projeto de Lei n° 22/2017 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior que dispõe sobre a obrigatoriedade das 

instituições financeiras instalarem guarda-volumes em suas agências 

bancárias. 

O projeto teve parecer favorável por parte da Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação, cujo o relator Josias de Carvalho, e os Membros 

Antônio Carlos Klein e Ederson Dutra, todos com votos favoráveis. 

 

Presidente colocou em discussão. 

 

Vereador Júnior fez uso da palavra elogiando a agilidade das comissões 

permanentes do Legislativo Municipal, prosseguiu afirmando que o 

projeto teve entrada duas semanas antes da sessão, prosseguiu 

reforçando os agradecimentos aos membros das comissões.  

Júnior Prosseguiu sua fala comentando sobre um projeto de Lei de 

Autoria do Vereador Márcio, que teve sua aprovação em anos 

anteriores, este projeto obrigava as agencias bancárias colocar 
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proteção visual dos caixas de atendimento nas agencias bancárias, 

visando segurança aos clientes e funcionários. Júnior comentou que seu 

projeto de Lei tem o mesmo intuito, proteger e dar conforto a todos. 

O Vereador comentou ainda que esse projeto dará conforto e 

segurança aos seus clientes, e que conta com o apoio dos vereadores 

para a aprovação do projeto. 

 

Presidente Jaimir colocou o projeto em primeira e única votação, sendo 

aprovado de forma unânime.  

 

Em seguida o Presidente fez um registro sobre a conclusão de uma 

negociação relacionada ao COPEN, sobre a promoção do “encontro da 

PAZ”, vereador Jaimir afirmou que o encontro da paz irá acontecer 

este ano, mesmo com limitações financeiras e dificuldades, entretanto 

que ainda não há data programada, e que a data anteriormente marcada, 

onze de novembro, foi alterada para algum dia do mês de dezembro, dia 

o qual ainda não foi definido. 

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

passou para a tribuna. 

  

 

TRIBUNA  

 

 

Presidente Jaimir convidou o Senhor José Aparecido Pereira dos 

Santos para fazer uso da tribuna por dez minutos 

 

Senhor José Aparecido Pereira dos Santos, fez o uso da tribuna e 

iniciou sua fala cumprimentando o Presidente do Legislativo Municipal, e 

em nome do mesmo dirigir-se aos demais vereadores. José Aparecido 
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cumprimentou a todos presentes na casa de Lei, e especialmente 

cumprimentou o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. “Cido” como é 

popularmente chamado, afirmou que mais uma vez o Vereador Júnior 

provou ter postura, caráter e honestidade. Cido citou o Projeto de 

Resolução nº 9/2017, afirmou ainda que este projeto irá trazer 

transparência para a população, prosseguiu sua fala comentando sobre 

sua felicidade em relação à postura do vereador Júnior, e que este tem 

o interesse na coletividade, e isto deve ser enaltecido, tem que ser 

reconhecido que o mandato de Júnior é popular e atende todos. Cido 

afirmou que quando se é eleito, deve-se esquecer os “grupos de 

eleitores”, pois os parlamentares devem defender todos, não apenas o 

grupo votante.  

José Aparecido pediu para que as comissões tenham atenção ao 

regimento interno, pediu eficiência e transparência, afirmou que não 

somente a legalidade é importante. Ele disse ainda que admira muito a 

capacidade dos projetos, a qualidade das proposições e suas 

justificativas muito plausíveis, entretanto disse que tem que ter 

transparência a população e que deve-se ter um acesso mais prático e 

que as decisões devam seguir o regimento interno. 

 

Primeiro Secretário Márcio fez uso da palavra por dez minutos, cinco 

minutos cedidos pelo vereador Eurides Rodrigues. Márcio iniciou sua 

fala em tribuna comentando que foi o segundo vereador mais votado na 

atual legislatura, enalteceu sua alegria ao utilizar a tribuna, e disse que 

tem a confiança da população. O nobre vereador afirmou que sua vida 

pública teve inicio e é marcada pelo atendimento aos dependentes 

químicos, até mesmo na porta de sua casa, e que teve o prazer de ter 

montado o  CAPS em Naviraí. Márcio também afirmou estar indo todos 

os dias na Santa Casa visitar e fiscalizar o Hospital Municipal. Márcio 

voltou a ressaltar a saída do Dr. Patcher da rede pública municipal de 
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Saúde de Naviraí, reforçou que lamenta pela administração estar agindo 

com descaso nessa situação. Reforçou que a população de Naviraí vive 

um caos na saúde e que a culpa é do Prefeito Municipal, afirmou ainda 

que não se tem medicação básica para o atendimento à população. 

Prosseguindo em sua fala comentou que a saúde de Naviraí está carente 

e que a população precisa ter o mínimo de atendimento possível na 

saúde, e isto não está acontecendo.  

Márcio afirmou que se necessário abrir uma CPI contra o gestor 

municipal assim fará, e que se necessário o afastamento do líder do 

Executivo eles assim farão, pois, segundo o Vereador Márcio a 

população se sente enganada pelo Prefeito, disse ainda que Izauri é um 

ditador. O Vereador prosseguiu afirmando que a população precisa 

apenas de o básico no momento e que irá continuar cobrando e que se 

necessário elogiar irá, mas o momento é de criticas. Marcio despediu-se 

e agradeceu a todos. 

 

Vereadora Rosangela fez uso da palavra por cinco minutos. A principio 

a nobre parlamentar comentou sobre o outubro rosa, e que irá realizar 

a “Blitz” do outubro rosa. Rosangela prosseguiu afirmando que essa 

blitz terá o intuito convidativo e quantitativo também, ou seja, também 

serviria como um levantamento. Rosangela disse também afirmou que 

existem várias mulheres com câncer de mama em Naviraí, e que as 

mulheres devem se precaver, pois é uma doença muito grave e nociva, 

que não tem uma idade específica para suas vitimas e que é a doença 

que mais mata mulheres. Prosseguiu sua fala pedindo encarecidamente 

para que as mulheres se cuidem quanto a esse assunto. Em seguida 

comentou sobre a indicação apresentada na sessão, sobre a praça do 

bairro sol nascente e que é um projeto muito bonito que deve ser 

seguido como exemplo. Rosangela também falou sobre a participação 

dos vereadores na saúde de Naviraí, e que sofreu criticas por estar 
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constantemente em contato com o Executivo, e que ela sempre 

continuará indo na prefeitura, pois é onde o líder do executivo fica e 

onde ela pode cobra-lo. Finalizou sua fala desejando uma boa semana a 

todos e se colocando a disposição da população. 

 

Vereador Júnior fez uso da tribuna por cinco minutos, iniciando sua 

fala cumprimentando os presentes e os ouvintes da rádio cultura 

também. Júnior agradeceu o senhor José Aparecido pelas palavras 

ditas sobre ele, e que se sente muito gratificado pelos elogios 

recebidos, o vereador também comentou sobre o projeto de resolução 

citado pelo popular, e que sempre defenderá a transparência nas 

votações do Legislativo Municipal. Prosseguiu comentando sobre a 

dificuldade das pessoas que escutam a sessão pelo rádio e até mesmo os 

deficientes visuais que tentam acompanhar em entender as votações, 

pois não ficam muito claras. Júnior também comentou sobre o bloqueio 

das contas bancárias da JBS, bloqueio de contas esse que impossibilitou 

o pagamento de salários dos colaboradores da empresa, que em 

consequentemente foram às ruas protestar devido a situação. Comentou 

também que tem uma moção de congratulação pronta para a sessão 

seguinte, endereçada ao Sindicato dos Trabalhadores na Industria da 

Alimentação, que teve importância significativa. Júnior Parabenizou 

Argemiro Lopes, presidente deste sindicato, parabenizou também os 

trabalhadores da JBS que se manifestaram perante tal situação. O 

Vereador finalizou seu uso da Tribuna afirmando que o mamógrafo 

utilizado para fazer os exames do câncer de mama está quebrado desde 

o inicio do mês e que os exames realizados foram feitos no município de 

Nova Andradina, Júnior comentou que a população deve ser tratada 

além dos números, não como estatísticas.   
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Vereador Josias fez uso da tribuna por quinze minutos, dez minutos 

cedidos pelos vereadores Fabiano e Claudio. Ao inicio de sua fala saudou 

e agradeceu a presença de todos. Sequencialmente Josias enalteceu o 

esforço do gerente de saúde pelo empenho e dedicação. Josias 

comentou que vivemos momentos político-econômicos difíceis no país, 

afirmou também que existem muitos políticos corruptos, entretanto 

existem muitos honestos, afirmou ainda que em todos os setores, desde 

profissionais até a própria família existem pessoas boas e ruins. O 

Parlamentar disse que fazemos parte de um país rico, entretanto 

medíocre por má administração. Continuou sua fala comentando sobre 

sua fé no prefeito Municipal, que acredita no trabalho do mesmo e que 

se passou quase um ano de tormentos devido os problemas que 

anteriormente já vinham de encontro à administração e que o Prefeito 

tem gasto muitos esforços para resolver os problemas da administração 

pública municipal. Josias afirmou ainda que o Prefeito vem buscando a 

harmonia entre os poderes Executivo e Legislativo municipal. Josias 

disse que as autoridades não devem levar os assuntos para o lado 

pessoal, e que tem que pensar no bem da população, o vereador disse 

que a critica é muito bem vinda, mas quando vem para ajudar em 

situações complicadas, situações difíceis. O Parlamentar afirmou que 

apesar da crise o Prefeito vem buscando saídas, que está 

constantemente recorrendo aos deputados da capital em busca de 

ajuda, assim como também os vereadores estão fazendo, e que devem 

buscar ainda mais. Josias afirmou que criticas desrespeitosas são 

nocivas, que as criticas devem vir com opiniões, afirmou ainda que o país 

vive em crise, e mesmo assim vieram muitos projetos à Câmara e que 

vão ajudar muito o município, informou também que terá a reativação de 

um frigorifico inativo, que existem algumas empresas que já tem como 

destino certo o município de Naviraí, que existem no mínimo três 

empresas interessadas em montar fabrica de ração de peixe no 
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município. Josias disse que acontecerão cortes nos gastos do município, 

pois será necessário para o fechamento das contas do Município, e que 

isso será o melhor para a população. Por fim o nobre vereador 

agradeceu o presidente, os presentes e os ouvintes da rádio cultura 

pela atenção e desejou uma 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 vinte e quatro dias do mês 

de outubro do ano de dois mil e dezessete.  

 

  

 Marcio André Scarlassara 

        1º Secretário 

 

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 


