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SECRETARIA 

 

ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 31/10/2017. 

 

Aos trinta e um 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 Símon Rogério de Freitas; 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 lido a Solicitação de Abono de 

falta do Vereador Símon Rogério de Freitas, que esteve ausente na 34ª 

Sessão Ordinária do dia 24 de outubro do mesmo ano. Em seguida o 

Presidente do Legislativo declarou abonada a ausência do mesmo. 

 

Apresentação dos Projetos 

 

Projeto de Lei nº 49/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, 

que em súmula Autoriza a doação de área de terras e a concessão de 

outros incentivos que menciona para a empresa denominada Plasmed - 

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda, e dá outras providências. 

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.  
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Projeto de Lei nº 50/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, 

que em súmula dispõe sobre o Plano Plurianual do Governo do Município 

de Naviraí, para o período de 2018 a 2021. 

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 Lei nº 51/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, 

que em súmula estima a Receita e fixa despesa do Município de Naviraí, 

para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providencias. 

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 Lei nº 21/2017 de autoria do Vereador Antônio Carlos 

Klein, que em súmula Cria o Fundo Municipal para os Esportes, e dá 

outras providências. 

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.  

 

Presidente Jaimir José da Silva determinou ao Primeiro Secretário, que 

fosse realizada a leitura da ordem do dia. 

 

Primeiro Secretário Márcio Em primeira e única discussão e votação 

Apreciação do Veto Total ao Projeto de Lei n° 6/2017 de autoria do 
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Legislativo Municipal (Fabiano Domingos dos Santos). O Secretário 

realizou a leitura da justificativa do Veto, em seguida informou que 

apenas o Vereador Klein foi favorável ao veto, sendo os relatores 

Josias e Ederson contrários ao veto. 

O presidente colocou o veto em discussão. 

 

Vereador Klein fez uso da palavra informando que o projeto na forma 

atual deve ser vetado, entretanto que é possível fazer adequações para 

que o projeto e devido isso altera seu parecer para contrario ao veto. 

 

Vereador Josias fez uso da palavra afirmando que as recomendações 

do ministério público são importantíssimas e que esse projeto deve 

entrar quanto antes possível em vigor. 

 

Vereador Fabiano fez uso da palavra afirmando que foi conversado com 

o Gerente de Administração Edu, e que o mesmo concordou sobre a 

derrubada do veto, para que haja as alterações necessárias no Projeto. 

 

Presidente colocou em votação o referido veto, sendo rejeitado por 

unanimidade.  

 

Projeto de Lei n° 17/2017 de autoria do Vereador Antônio Carlos 

Klein, que em súmula Dispõe sobre instituição da "SEMANA DO 

FOLCLORE" em Naviraí e dá outras providências. Em primeira e única 

discussão e votação. 

 

Klein fez uso da palavra e justificou seu projeto como sendo de suma 

importância para a cultura do Município, pois afirmou que resgataria 

valores que talvez tenham se perdido com o tempo e ainda ajudaria as 

pessoas mais jovens a conhecerem melhor o folclore. 
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Presidente colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade, o 

Vereador Ederson Dutra ausentou-se no momento da votação. 

 

Projeto de Lei n° 27/2017 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock, que em súmula Dispõe sobre a instituição do Programa 

Municipal Dinheiro Direto Na Escola. Em primeira e única discussão e 

votação.  

 

Vereadora Lourdes fez uso da palavra e em sua fala afirmou que esse 

projeto incentivaria muito as escolas a melhorarem suas merendas, e 

como é feito na rede estadual de ensino, a vereadora ainda afirmou que 

evitaria burocracias desnecessárias que por muitas vezes atrasam e 

acabam atrapalhando na merenda escolar. Em seguida ainda afirmou que 

facilitaria muito as compras de alimentos por parte dos diretores e que 

apesar de ser mais uma responsabilidade, estes teriam mais facilidade 

quando o assunto fosse a merenda de sua escola.  

Presidente colocou em votação o referido Projeto, sendo aprovado de 

forma unânime. 

 

Projeto de Lei n° 29/2017 de autoria do Vereador Antônio Carlos 

Klein, que em súmula dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação no 

site oficial, portal da transparência assim como no mural da Prefeitura 

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. Em primeira e única 

discussão e votação.  

 

Vereador Klein fez uso da palavra e iniciou sua fala afirmando que tal 

projeto vem com o intuito de trazer a transparência aos munícipes de  

nosso município e que o mesmo vem ainda de mãos dadas com os 
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princípios da transparência, buscando assim manter a população melhor 

informada e ciente da situação financeira de nosso município, quando 

tratamos desse assunto. 

Vereador Júnior fez uso da palavra elogiando o projeto de Lei, 

afirmando ainda que o vereador Klein fez muito bem na elaboração do 

projeto e que este ajudará muito o município. 

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

aprovado de forma unânime.  

 

Projeto de Lei n° 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. Em primeira e única 

discussão e votação.  

Vereador Josias fez uso da palavra, e afirmou, como já dito em sessão 

anterior que trata-se de uma rua com nome apenas provisório quando se 

trata do nome “Estrada Projetada A”, e que seria uma grande forma de 

homenagear Smaylly José dos Santos, nomeando essa rua de tal forma. 

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

aprovado de forma unânime.  

 

Projeto de Lei n° 32/2017 de autoria da mesa diretora, que em 

súmula Concede Abono Pecuniário aos Servidores do Legislativo 

Municipal. O Projeto foi colocado em primeira e única discussão e 

votação, sendo assim aprovado por unanimidade.  

 

Projeto de Lei n° 33/2017 de autoria do vereador Antônio 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-
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A da Constituição Federal, Lei Municipal 138/76 e suas alterações. O 

projeto foi colocado em Primeira e única discussão e votação. 

Vereador Klein fez uso da palavra, afirmando novamente que a 

transparência se faz necessária e que a população paga caro pelo 

serviço de distribuição de energia elétrica, seja em sua residência como 

na iluminação pública. Afirmou ainda, que os valores devem ser 

esclarecidos para que seja realizada a transparência e a população saiba 

com clareza onde estão indo seus impostos e taxas pagas.  

Vereador Márcio realizou uso da palavra elogiando a iniciativa de 

Antônio Carlos Klein e afirmou que o projeto do vereador tem suma 

importância para as mudanças que o município necessita. 

Presidente colocou o Projeto de Lei em primeira e única votação, tendo 

assim aprovação unanime. 

 

Em seguida o Presidente, em cumprimento aos termos regimentais, e em 

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

Ofício nº 294/2017, de 20 de setembro de 2017 e Ofício nº 326/2017, 

de 09 de outubro de 2017, convidou a Senhora Fátima de Lourdes 

Ferreira Liutti, Gerente Municipal de Educação, para se assentar a 

direita desta Presidência, a fim de dar continuidade aos 

esclarecimentos sobre sua pasta, respondendo aos questionamentos dos 

vereadores previamente inscritos.  

 

O Senhor Presidente convidou o vereador Fabiano para fazer seu 

questionamento, que cumprimentou a todos e disse à gerente Fátima 

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 
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vereador iniciou seus questionamentos perguntando sobre a atual 

situação financeira da pasta da gerencia de educação. 

Gerente 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, e em seguida afirmou que a situação é boa e que apesar de 

ter assumido a pasta com algumas dificuldades a mesma está 

conseguindo se estruturar e que as grandes dificuldades já passaram, 

entretanto que pode melhorar muito 

Fabiano Falou que a gerencia de educação tem uma grande carência em 

se tratando de manutenção nas escolas e como a gerente pretendia 

resolver. 

Gerente Disse que como gerente tem algumas prioridades que estão 

sendo resolvidas, como a própria merenda escolar, a compra de 

materiais de expediente para a escola e até mesmo a gerência de 

pessoal. 

Fabiano questionou se quando assumiu a pasta em primeiro de janeiro 

de 2017, existiam dividas, se sim, qual o valor total da dívida e o que já 

foi pago. 

Gerente Falou que sua pasta é muito vasta 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, 

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. 

Fabiano 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. 
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O Senhor Presidente convidou o Vereador Josias que desejou bom dia 

ao senhor Presidente, nobres vereadores, público presente, ouvintes da 

rádio Cultura, à Fátima e agradeceu pela presença.  

Josias questionou se existem materiais suficientes para atender as 

demandas das escolas, como por exemplo, cadernos, lápis, borracha, 

entre outros... 

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

para a pasta e também dificuldade da gestão para entender como 

funciona o pedido de material. No município tem inúmeras escolas, 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 

as prefeituras estão passando e que a situação é delicada. 

Josias 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.  

Josias agradeceu a presença de Fátima desejou boa sorte e disse que 

essa casa está a disposição.  

O Senhor Presidente convidou a vereadora Lourdes que cumprimentou 

o Senhor Presidente, nobres edis, público presente, aos ouvintes da 

rádio e agradeceu Fátima pela presença e perguntou se a quantidade de 

veículos escolares atual 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 
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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 muitos desses residem em zona rural, necessitando 

assim desse transporte escolar. 

Lourdes sobre quando quebra o ônibus ou 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 alunos, porque se 

fizer a conta de trinta alunos por dia e quando há quebra nesses 

veículos os alunos não tem amparo 

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 

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. 

Lourdes Perguntou quanto ao recurso do FUNDEB, se os recursos desse 

fundo estão sendo usados na educação básica e quais as prioridades na 

mesma. 

Gerente afirmou que sim, que estes valores estão sendo utilizados na 

rede de educação sempre que possível, e que dentre as prioridades 

estão a merenda escolar e a manutenção de escolas e creches 

O Senhor Presidente convidou a vereadora Rosângela que 

cumprimentou os vereadores, pessoas presentes e ouvintes da rádio e 

perguntou se o quadro funcional de sua pasta atende suas expectativas 

e se são suficientes. 
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Gerente afirmou que tem um bom quadro funcional, com pessoas 

capacitadas e que o número de funcionários que possui é confortável 

para isso. 

Rosângela Agradeceu o esforço de Fátima e da equipe pelo trabalho. 

O Senhor Presidente convidou o Vereador Claudio que cumprimentou o 

Senhor Presidente, nobres pares, Rui, Ademir, Osvaldo, Aparecido, 

Caribel, agradeceu a presença de Fátima 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 o município 

enfrenta, perguntou se ela tem conseguido atender prontamente toda 

rede municipal de ensino, desde creches à escolas, e se está satisfeita 

com sua pasta e se o prefeito está satisfeito.  

Gerente Disse que não está satisfeita 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 

ela pode produzir muito mais, só que é necessário alguns recursos e 

muita força de vontade para se conseguir isso. Então toda valorização 

que os vereadores falaram ela estende a toda sua equipe, porque 

realmente todos estão inspirados para trabalhar mesmo com tantas 

dificuldades.  

Claudio perguntou se as licitações das merendas que estão, por muitas 

vezes dificultando a distribuição da merenda para escolas. 

Gerente Disse que algumas vezes sim, pois existe uma grande 

dificuldade quando se trata desse assunto. 

Claudio questionou sobre as medidas que podem ser tomadas para 

melhorar a merenda escolar. 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 11 de 14 

 

 

SECRETARIA 

 

Gerente Disse que um aumento na verba destinada a merenda escolar 

ajudaria muito na merenda e que assim poderiam seguir o cardápio da 

nutricionista, reforçando e ajudando na alimentação das crianças. 

Claudio questionou sobre os funcionários da educação, se os mesmos 

estão satisfeitos com a atual administração.  

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 pelos contatos 

que tem, em sua pasta os métodos da nova administração estão sendo 

bem recebidos e que os funcionários estão dando seu melhor. 

O senhor presidente convidou o vereador Dr. Klein para fazer seus 

questionamentos, o vereador cumprimentou a Gerente Fátima e em 

seguida questionou se o número de servidores a disposição na área 

administrativa atendia as expectativas. 

Gerente respondeu que sim, seus funcionários administrativos estão 

atendendo suas expectativas, afirmou ainda que não aconteceram 

tantas alterações nas funções em relação a ultima administração e isso 

ajudou na adaptação dos funcionários as funções. 

Dr. Klein questionou se a Gerente teve participação na criação do 

organograma, e que se a mesma 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. 

Dr. Klein tornou a questionar se a 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 ela não tem conhecimento. 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 12 de 14 

 

 

SECRETARIA 

 

Dr. Klein perguntou se o efetivo é suficiente para atender a demanda 

do trabalho na rede de educação do município. 

Gerente disse que o efetivo não é uma preocupação grande, pois o 

número atual de servidores vem atendendo as expectativas. 

Presidente Agradeceu a presença da Gerente Fátima e as informações 

prestadas pela mesma. 

Gerente agradeceu ao presidente Jaimir José da Silva e os demais 

vereadores, Fátima 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. 

 

Encerrado os questionamentos o Presidente passou para o momento da 

tribuna. 

 

Vereador Márcio fez o uso da tribuna por cinco minutos e iniciou sua 

fala cumprimentando todos os presentes. Em seguida afirmou que 

aconteceu um caso em que esqueceram um senhor com câncer no 

município de Cascavel no Paraná, a VAN foi embora e deixou o senhor 

esquecido lá, e que isso era inaceitável. Marcio afirmou ainda que os 

bons médicos estão sendo demitidos da ortopedia de Naviraí e apenas 

os pobres sofrem com isso, pois quem tem condições tem acesso à rede 

privada de saúde. O Vereador ainda ressaltou seu trabalho na área da 

dependência química e que está tendo vagas para a Clínica em Chapadão 

do Sul, e que os interessados deveriam procura-lo para buscar essa 

vaga. Em seguida Márcio também pediu para que existisse as denúncias 

na área da Saúde, pois existe o caos e nada é feito. Em seguida 

agradeceu a todos e encerrou sua fala. 

 

Vereador Júnior fez uso da tribuna e iniciou sua fala cumprimentando 

todos os presentes, em seguida comentou sobre seu “Gabinete 
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Itinerante”, e que esteve presente na praça do Jardim Paraíso durante 

todo o sábado atendendo a população e que foi muito bem acolhido pela 

população daquele bairro. Júnior comentou que esteve atento as 

necessidades da população do bairro e que são muitas, afirmou ainda 

que pretendia brevemente realizar outra edição do Gabinete 

Itinerante. Agradeceu novamente a Gerente Fátima sobre suas 

respostas, já que ela retornou a Câmara para conclusão de 

questionamentos já iniciado em outra sessão. 

 

Vereador Josias fez uso da tribuna e iniciou sua fala agradecendo 

novamente a presença de todos presentes e que as respostas da 

Gerente Fátima fora justificáveis. Josias afirmou ainda que as 

respostas que foram dadas são de total transparência e coerência e que 

admira isso. Em seguida o vereador afirmou seu apoio ao prefeito, disse 

ainda que segue o apoiando a atual administração. Por fim agradeceu a 

oportunidade de falar a tribuna 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 trinta e um dias do mês de 

outubro do ano de dois mil e dezessete.  

 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 14 de 14 

 

 

SECRETARIA 

 

  

 Marcio André Scarlassara 

        1º Secretário 

 

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 


