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ATA DA 6a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14/03/2017. 

 

 

 

 Aos quatorze dias do mês de março 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, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Maria Cristina 

Tezolini Gradella e Rosângela Farias Sofa; foi constatada a falta do 

Vereador Josias de Carvalho. Em seguida 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 – ata da Sessão Ordinária realizada no dia sete de março 

do ano de dois mil e dezessete se encontra à disposição dos nobres 

pares na secretaria da Casa.  

 

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

 

Requerimento nº 32/2017 de autoria da Vereadora Maria Cristina 

Tezolini Gradella; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Fábio 
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Augusto Bonicontro, Gerente de Saúde, requerendo informações sobre 

a locação da “Impressora de Mamografia” que está instalada no Centro 

de Especialidades Médicas (CEM), com a cópia do contrato de locação e 

todos os comprovantes de pagamentos. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, usou a palavra a Vereadora autora, falando que quer a 

informação sobre o contrato de locação dessa impressora, porque 

quando trabalhava no centro de especialidades médicas, a impressora 

chegou em janeiro de 2016 e até hoje nunca foi utilizada por falta de 

compra de filmes; e o mamógrafo está parado desde setembro de 2016, 

então não faz nenhuma mamografia e continua pagando aluguel dessa 

impressora. Está pedindo o contrato e os comprovantes de pagamento, 

porque de repente não está sabendo e esse contrato pode estar 

suspenso ou não está sendo pago, mas a impressora continua lá no 

centro de especialidade médicas. Com a palavra o vereador Marcio 

Scarlassara falando que agora não está mais sozinho nesta batalha na 

saúde e que tem uma companheira assim também como os outros 

vereadores, citando que o Dr. Klein também solicitou mais atenção às 

mulheres, comentando que também foi cobrado do governo passado e 

nada foi feito; informou que há poucos dias a rede feminina de combate 

ao câncer, enviou as mulheres em dois ônibus para Nova Andradina, para 

fazer as mamografias, porque não estavam fazendo aqui. A mamografia 

é o instrumento maior de prevenção ao câncer na mulher, então espera 

que se providencie com urgência a manutenção para que volte a ser 

usado pelas mulheres de Naviraí. Com a palavra a vereadora Lourdes, 

parabenizando a vereadora por essa iniciativa e que gostaria que todos 

assinassem, porque é de suma importância para uma cidade do tamanho 

de Naviraí estar com o mamógrafo a tanto tempo parado, isso é um 

descaso com a saúde pública. O Senhor Presidente colocou em votação, 

que foi aprovado por unanimidade. 
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Requerimento nº 34/2017 de autoria da Vereadora Lourdes Elerbrock 

e outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

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

Augusto Bonicontro, Gerente de Saúde, requerendo informações sobre: 

a) a demanda por sessões de fisioterapia; b) como essas sessões estão 

sendo agendadas; c) a existência de parcerias com clínicas 

especializadas, ou se os pacientes são atendidos por um centro 

especializado municipal; d) o número de fisioterapeutas efetivos; onde 

estão atuando; quais os horários em que estão escalados e quantos 

pacientes são atendidos nesses horários. O Senhor Presidente colocou 

em discussão, usou a palavra a Vereadora Lourdes falando que é muito 

difícil comentar em um plenário a respeito da saúde de Naviraí, quando 

todos sabem que desde o ano passado não há fisioterapia para os 

pacientes; comentou que foi procurada por familiares de pessoas que 

acabou de sofrer AVC, acidentes e estão à espera de fisioterapia e que 

foram informados que no dia 29 será feito a licitação, e a saúde não 

pode esperar, temos que correr atrás e colocar a saúde em 

funcionamento em benefício do cidadão, para que vivam com um pouco 

de dignidade. Com a palavra o vereador Júnior do PT comentando que já 

faz três semanas que falam da saúde, porque saúde é prioridade para 

esta Casa de Leis e que precisa ser prioridade para a administração 

também. Isso não quer dizer que é apenas esse assunto que estão 

cuidando, porque esta casa de leis tem trabalhado muito, mas 

principalmente em relação às cobranças na área da saúde, como 

fisioterapia, fila dos exames, cirurgias, hospital municipal, Caps, postos 

de saúde, enfim, para a população ficar ciente e ter a segurança de que 

cada vereador está trabalhando, nos mais diversos temas; e nem tudo o 

que é feito é divulgado, porque seria muita informação, mas disse a 

população, que estão atentos, principalmente para tudo o que não está 

acontecendo no município. Com a palavra a vereadora Rosângela falando 
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que desde o primeiro dia que esteve no plenário não se fala em outra 

coisa a não ser a preocupação com a saúde. Porque saúde é primordial, 

não tem qualidade de vida se não tiver saúde, e é o que a população mais 

solicita, e isso não é pegar no pé, é tentar fazer andar, porque as 

reclamações são grandes e vai continuar trabalhando pelo bem estar da 

população. Sobre a fisioterapia, é de reabilitação que estão falando, não 

existe um tratamento completo se não tiver a fisioterapia. Sua atuação 

aqui é pedir, porque não tem dinheiro para pagar e fazer o tratamento 

de todos, tem que partir da prefeitura, é o gestor que tem que fazer 

isso, os vereadores não são ordenadores de despesas, e às vezes a 

população confunde, aqui é feito lei, indicação e requerimento, então 

precisamos que o gestor dê muita atenção à saúde, porque a sua 

proposta era essa cuidar mais da saúde, e a população está clamando. 

Com a palavra o vereador Claudio Cezar falando da situação difícil que 

se encontra o País, e que o nosso município não é diferente, mas é 

necessário que deixe de falar no passado, parar de reclamar e começar 

a pensar no agora, porque a saúde não pode parar, tem que começar a 

trabalhar de verdade, tem que resolver os problemas agora. Com a 

palavra o vereador Marcio informando que essa semana ele foi 

procurado por uma pessoa na cadeira de rodas, necessitando muito 

fazer a fisioterapia, mas que não conseguiu; e não entende, porque o 

custo para o município de um profissional de fisioterapeuta é irrisório, 

pelo benefício que trás, e nos meses de janeiro, fevereiro e março ainda 

está sem fisioterapia, não sabe explicar se é má gestão ou se a equipe 

não se encontrou ainda, mas a população está pagando um preço caro 

por tudo isso, sofrendo muito sem esse profissional. A vereadora Cris 

Gradella fez um aparte e comentou que foi até a gerência de saúde, 

porque muitas pessoas tem ido procura-la porque, fazem cirurgias de 

uma fratura e precisam dessa reabilitação no pós-operatório e não tem, 

e se for marcada para daqui três meses não irá fazer mais efeito, então  
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foi questioná-los e informada que o saldo que existia na licitação, 

acabou no final do ano e não pode ser aditivado. Mas o que a preocupa é 

porque a licitação foi marcada para o dia 28 de março, se janeiro já 

sabia que não teria mais a fisioterapia, então pede uma agilidade maior 

nas providências que são emergenciais, porque a fisioterapia é 

necessária na reabilitação, inclusive de pós-operatório, porque o 

sucesso da cirurgia depende disso. O vereador Marcio falou que o que o 

preocupa é que tem um médico no comando da saúde, que sabe disso e 

não se preocupa, e a população está sofrendo com esse descaso. Com a 

palavra o vereador Fabiano informando que hoje chegou a resposta do 

pedido da reabertura da farmácia da Santa Casa, e que foi negado, 

então mais uma vez a população que sofre. Com a palavra o vereador 

Ederson falando que a saúde não está sendo tratada com seriedade, e 

que não queria ser repetitivo, mas ele vai repetir que o prefeito tem 

que sair do gabinete e que viva o dia a dia da população, para que fique 

sensível e resolva a situação. Um aparte do vereador Marcio para falar 

que os gerentes estão tendo descaso com os vereadores, e informou 

que tudo que eles solicitam é porque a população traz a demanda, não 

estão criando nada da cabeça, então pede que os gerentes sejam mais 

humildes, porque estão clamando pela população. O vereador Ederson 

falou que não quer que o prefeito mande os gerentes para a câmara 

para dar satisfação para vereador, e sim para o povo. O Senhor 

Presidente colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

O Presidente Jaimir agradeceu a presença dos Senhores Jaime Dutra, 

Betinho Corrêa, assessor de imprensa da prefeitura, Jota de Oliveira, 

Site Naviraí Notícias, Edilson Oliveira, site Sul News, Claudemir, site 

Veja MS, Reginaldo Carteirinha, Jornal Independente e líder 

comunitária, Joyce Maria, Presidente do Bairro Ipê. 
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Requerimento nº 36/2017 de autoria do Vereador Antonio Carlos Klein 

e outros Edis; expediente endereçado ao Senhor José Jaimir da Silva, 

Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal, requerendo 

demonstrativo, por escrito, da necessidade do aumento da quantidade 

de funcionários da Câmara Municipal e gastos com a folha de pagamento 

acima da correção normal de aumentos legais, em comparação com a 

quantidade de funcionários em dezembro de 2.016, valor total dos 

gastos em dezembro de 2.016 e em fevereiro de 2.017. Informação por 

escrito da quantidade de servidores (assessores) por gabinetes, em 

dezembro de 2.016 e em fevereiro de 2.017, inclusive lotados na 

presidência, e outras, com os respectivos valores pagos a cada um em 

fevereiro de 2.017, fixo e gratificações. Requeremos ainda informação, 

por escrito, quanto as demais despesas referentes ao pessoal (INSS, 

etc). O Senhor Presidente colocou em discussão, usou a palavra o 

Vereador Klein falando que fez esse requerimento em plenário de forma 

oficial quanto aos gastos da câmara municipal até dezembro de 2016 e 

esse ano de janeiro e fevereiro de 2017 relativo as despesas que 

chegam a 67,25% da arrecadação do município tanto do duodécimo 

como pessoal. Foi levantado o duodécimo que vem da prefeitura para a 

câmara, em janeiro veio R$569.000,00, fevereiro mais R$569.000.00 e 

que dá mais de um milhão e cem mil reais, que é dinheiro público e é 

feita as despesas administrativas e o que sobrar deve ser devolvido 

para a prefeitura, para que o prefeito possa utilizar naquilo que 

entender necessário em favor da população, principalmente no que diz 

respeito a compra de medicamentos, contratação de médicos de 

fisioterapia e outras coisas que a população está precisando; o intuito 

dos vereadores que estão assinando esse requerimento não é de causar 

nenhum mal estar para essa casa, nem para o presidente, nem para a 

mesa diretora, mas tão somente no sentido de termos documentos nas 

mãos quanto a real aplicação do dinheiro que vem para cá do duodécimo. 
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Falou do portal da transparência que temos, e o da câmara é um dos 

melhores que existe, mas infelizmente mesmo com o portal da 

transparência acaba não tendo informações de pronto para que possam 

estudar, e a melhor maneira de ter conhecimento de como é feito o 

gasto sem qualquer desmérito a atuação do presidente e da mesa 

diretora, é só no sentido de sermos informados realmente de como está 

sendo aplicado o dinheiro do duodécimo e para verificar, porque 

terminamos o ano de 2016 com a câmara funcionando de forma redonda, 

e neste ano até o momento ele e os vereadores não sabem exatamente 

quanto está sendo gasto e em que está sendo gasto, sabemos de várias 

contratações, mas precisamos saber da real necessidade porque é 

obrigação do vereador fiscalizar todos os gastos públicos, não é só o da 

prefeitura. Temos aqui em todas as sessões deste ano, reivindicações 

sobre os gastos que o município tem feito e essa casa não pode ser 

diferente, onde tem dinheiro público o vereador tem obrigação de 

fiscalizar. Então está apenas cumprindo obrigação de vereador no 

sentido da fiscalização das verbas que são arrecadadas através de 

pagamento de impostos, e como representantes do povo e para que a 

população saiba exatamente como está sendo gasto o dinheiro que é 

depositado nos cofres públicos. Com a palavra a vereadora Lourdes 

comentando que observou que até dezembro de 2016 a câmara tinha 

vinte e três funcionários e ao que tudo indica funcionava muito bem, e 

agora quer saber porque tem treze funcionários a mais, quando esse 

dinheiro teria que ir para a prefeitura para ajudar na saúde, educação 

onde quer que houvesse necessidade, porque são treze pessoas a mais 

aqui, e questionou se virou cabide de emprego deixando a pergunta no 

ar. Com a palavra o vereador Ederson falando que esse requerimento 

não está levantando nenhuma suspeita, é só para deixar claro, os atos 

desta casa, porque a câmara está funcionando na sua plenitude, mas não 

podem ser omissos, e acha que o presidente não terá nenhuma 
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dificuldade de fornecer esta documentação, porque a folha está dentro 

do limite, e para expor para toda população, porque temos que trabalhar 

com tranquilidade e transparência, e se achar alguma irregularidade 

irão tomar as providências. Um aparte da vereadora Lourdes falando 

que uma coisa que muito preocupou, foi em uma reunião que teve e a 

pessoa responsável pelo dinheiro, comentou que tem quarenta e nove mil 

reais do duodécimo, então quer saber para onde foi o restante. O 

vereador Ederson falou que é melhor esperar a documentação para não 

tomar nenhuma atitude prematura, inconsequente e irresponsável, e 

tudo será resolvido conversando, mas se tiver que fazer algum corte, 

irão fazer e se estiver tudo dentro da lei irão apoiar, mas é necessário 

prestar esclarecimentos a população. Com a palavra o vereador Claudio 

Cezar falando que estão fazendo sua função, que é fiscalizar, assim 

como estão cobrando a melhora da saúde, tem também que cobrar que a 

câmara caminhe no rumo certo, porque o que a vereadora Lourdes falou 

é grave, sendo que em janeiro teve uma redução de funcionários e 

muitos foram contratados em fevereiro e que no ano passado foram 

devolvidos mais de novecentos mil reais com a sobra do caixa com o 

quadro de funcionários completo da casa, então isso é muito 

preocupante, porque o repasse aumentou em relação ao ano passado, e 

se tiver esse montante em caixa, é muito preocupante. Um aparte do 

vereador Klein, falando que tem que saber exatamente onde está sendo 

gasto esse dinheiro, porque o momento é de muita dificuldade, e feito o 

pagamento das despesas fixas e administrativas, o restante do dinheiro 

tem que ser economizado na melhor maneira possível, inclusive tem que 

verificar a questão na quantidade de água mineral que é gasto nesta 

Casa, porque tem informação que é gasto novecentas garrafas de água 

mineral ao mês, e no final do ano representa um alto valor, e estamos 

em um momento de crise, é o momento de economia, então são várias 

situações que tem que verificar e levantar e até deu uma sugestão ao 
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presidente de que cada mês faça o balancete desta Câmara e que 

coloque no mural para que todos possam ver e quebrar qualquer 

possibilidade de desconfiança e mal entendido. Com a palavra a 

vereadora Rosângela falando que foi procurada por várias pessoas 

pedindo emprego aqui na câmara, e ela disse que não tinha conhecimento 

de vereador empregando pessoas aqui, mas como surgiu treze novos 

funcionários, disse que na verdade não era o momento de aumentar e 

sim de suprimir, então quer saber em qual cargos estão desempenhando 

nesta Casa, para não haver mais comentários e não está desqualificando 

o presidente. Com a palavra o vereador Marcio falando que o maior 

impacto na folha de pagamento, foi o aumento de salário dos vereadores 

que hoje ganha dez mil reais, que foi de 25% de aumento na folha de 

pagamento, porque na gestão passada o vereador ganhava cinco mil 

reais, esse foi o primeiro impacto, o segundo impacto estão sendo as 

diárias dos vereadores, no qual acha que deveria entrar um 

requerimento para extinguir as diárias dos vereadores, esse seria o 

caminho para poder fazer economia. Um aparte da vereadora Rosângela 

falando que esse requerimento foi enviado ao Senhor Presidente para 

que ele informe às atribuições que lhe cabe como presidente, sobre a 

contratação dos cargos a mais desta Câmara, porque a população está 

cobrando. Com relação ao salário do vereador e das diárias que o 

vereador Marcio citou, poderá ser discutido em outro momento, porque 

quando se fala de salário e de diárias, têm a recomendação e que o 

promotor está de olho em todos, e os vereadores estão trabalhando em 

benefício do povo, para conseguir emendas e melhorias. Então está 

aguardando a resposta do presidente. O vereador Marcio falou que 

estão falando em economia geral, então fala em todos os sentidos e 

justificou que o maior impacto foi o salário dos vereadores e que em 

caixa tem trezentos e quarenta mil reais. Pela liderança o vereador 

Klein falou que levantar a questão sobre os gastos da câmara, não é um 
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assunto polêmico e sim necessário e que tem que ser colocado às claras 

para todos os vereadores e população, e tem que ter o cuidado para não 

ter discursos demagógicos, meramente politiqueiros em relação a este 

assunto; e com respeito a competência do vereador Marcio da Araguaia 

e dedicação a esta casa, quando vossa excelência falou que foi o salário 

dos vereadores que impactou a folha, tem que esclarecer a população 

que o vereador recebe subsídios líquidos em torno de sete mil e 

novecentos e sessenta reais, e que não chega às mãos dos vereadores 

os dez mil seiscentos e quarenta, se olhar os gerentes da prefeitura e 

desta casa ganham bem mais que vereadores; com relação as diárias 

deste ano, até onde sabe estão controladas, na gestão passada 

houveram exageros de diárias, agora fazer um discurso demagógico de 

extinguir as diárias, ele diz o seguinte, que no ano passado ele entrou 

com um projeto de lei para extinguir a verba indenizatória que é para 

gastar com gasolina ou como quiser, e na gestão passada somente ele 

autor do projeto e o vereador Donizete que não foi reeleito é que 

votaram para extinguir a verba indenizatória e continuou a ser usada 

por todos os vereadores, a diária só é imoral quando o vereador faz a 

diária sem necessidade, existe a recomendação do ministério público no 

sentido que quando o vereador recebe a sua diária, é quando ele vai a 

Campo Grande ou qualquer outro local do País no sentido de buscar 

alguma coisa que reverta em benefício para o município, quando não for 

para isso a diária se torna no mínimo imoral, então não existe no 

momento até pelo o que sabe que são as diárias e nem os subsídios que 

estão impactando a folha, então é preciso ter o critério dos gastos e 

pede no requerimento que seja informado gabinete por gabinete a 

quantidade de assessor que tem, porque se cada gabinete tem que ter 

no máximo dois assessores, então a folha de pagamento de dezembro e 

fevereiro, e a relação teria que ser a mesma, lógico que com o aumento 

legal de correção monetária e atualização de salários, então requer 
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todas as informações por escrito porque são várias coisas que tem que 

esclarecer, para que a população saiba o que está acontecendo. Com a 

palavra o vereador Jaimir falando que esta presidência é a mais 

transparente possível, porque ele não assumiu a presidência para 

simplesmente vir aqui brincar e fazer falcatruas, falou que veio para 

trabalhar e trabalhar sério e sempre disse a todos que trabalharia 

apenas esses quatro anos e que gostaria de deixar um legado. Falou que 

a D. Lourdes está com muitas informações desencontradas, quando ela 

falou que essa câmara colocou treze funcionários, disse que não é 

verdade, essa câmara contratou apenas cinco funcionários, e quanto a 

transparência desta câmara, temos aqui pessoas idôneas, respeitáveis e 

qualquer vereador tem acesso aos documentos na secretária, não podem 

dizer que a câmara esconde alguma coisa. Comentou que foi 

parabenizado pelo Dr. Daniel como uma das melhores transparências do 

Mato Grosso do Sul. Falou ainda que o índice está hoje com 64.8 porque 

houve aquisição de móveis, e era para ser menor do que do governo 

anterior, e quando se fala em aumento, houve um acréscimo de sete e 

meio por cento na folha de pagamento de todos os servidores e isso 

onera, mais vinte e cinco por cento nos vereadores, e hoje estamos com 

menos despesas do que o presidente anterior, mas se existe dúvidas 

procure o portal da transparência, a secretaria. A Constituição Federal, 

art. 29 fala que essa presidência pode gastar em folha de pagamento 

até setenta por cento, jamais infringiu lei alguma e deixou de cumprir 

uma lei, mas muitos aqui gostam de usar de subterfúgios para aparecer, 

essa que é a verdade, porque para levar uma matéria desta à uma 

sessão tem que se informar melhor. Aproveitou para agradecer a 

presença do Senhor Vanderlei Custódio, presidente da associação de 

moradores do Jardim Progresso, ao grupo presente através de Eli 

Rodrigues, Fernando, S. Lauro que representam vários outros 

integrantes do setor de construção civil em Naviraí e que estão 
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prestigiando a sessão, ao Senhor Jailson Maciel. O vereador Claudio 

Cezar fez um aparte para falar que é prerrogativa de vereador pedir 

documentos e que não estão levantando suspeitas, apenas querem ter os 

documentos em mãos, porque no portal da transparência olham todos os 

dias, mas os vereadores podem solicitar documentos para se inteirar de 

tudo com clareza, comentando que o senhor Presidente foi infeliz 

quando disse que os vereadores tem que ficar olhando no portal da 

transparência, porque são vereadores eleitos pela população para 

fiscalizar seja na prefeitura ou câmara, e isso será feito, e quando 

tiverem a documentação em mãos e estiver tudo correto, irão dar os 

parabéns ao presidente e continuarão tocando a vida todos juntos, para 

fazer o que é certo para Naviraí. Senhor Presidente colocou em 

votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 37/2017 de autoria dos Vereadores Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior e Claudio Cezar Paulino da Silva; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, 

com providências para o Senhor Fábio Augusto Bonicontro, Gerente de 

Saúde, requerendo informações detalhadas a respeito dos seguintes 

questionamentos: 1. Se existe convênio vigente com Clínicas e/ou 

Instituições destinadas ao atendimento de Dependentes Químicos, 

quantas e quais são? 2. Caso não haja convênio vigente, quais são as 

providências que estão sendo adotadas para a formalização de novos 

convênio ou outra forma de atendimento a esses pacientes? 3. Das 

Clínicas e/ou Instituições que possuem convênio ou que se pretenda 

formalizar, quantas e quais delas atendem pacientes menores de idade? 

4. Qual é a atual situação do CAP´s em relação ao atendimento da 

demanda existente, bem como dos encaminhamentos para tratamento 

específico? O Senhor Presidente colocou em discussão, usou a palavra o 

vereador Júnior do PT, falando que mais uma vez está expondo aqui 
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parte do trabalho do vereador, com as prerrogativas que precisam ser 

respeitadas em todo momento, e que sempre foi um defensor nesta 

casa, que independente de concordar ou não com o posicionamento dos 

vereadores, sempre defendeu as prerrogativas e um dos instrumentos 

que o vereador tem é o requerimento, a formalização através de 

documentos, outro instrumento que tem, mas às vezes não chegam ao 

conhecimento da população, é a visita in loco, e comentou que hoje de 

manhã esteve no hospital municipal juntamente com o vereador Fi da 

Paiol, para verificar uma situação que está ocorrendo que tem a ver com 

esse requerimento e que formalizaram. Todos sabem que havia um 

atendimento especializado e que havia uma demanda de tratamento 

para dependentes químicos do nosso município, e que tinha alguns 

convênios formalizados e o encaminhamento dessas pessoas para 

clínicas e instituições especializadas, e destacou a atuação do Maanaim 

que fica a trinta quilômetros aproximadamente daqui do município, 

mantido por pessoas que são membros da igreja presbiteriana 

independente que tocam esse trabalho com todo amor e que tem 

recuperado vidas. Então querem saber se existe algum convênio vigente, 

porque não tem essa informação oficialmente, se tem alguma clínica 

conveniada ao município para o encaminhamento dessas pessoas, ou se 

existe outra forma que a prefeitura está fazendo com os dependentes 

químicos do nosso município; também querem saber da atual situação do 

CAPS, porque em conversa informal ficou sabendo que estão pleiteando 

a habilitação do ministério da saúde para que o CAPS passe a receber 

os recursos do governo federal, que até então tem se mantido com os 

recursos dos nossos impostos, que fazem um trabalho interessante e 

necessário, e gostariam de saber que situação se encontra hoje. Ficou 

sabendo informalmente também que houve uma reestruturação de 

pessoas, a saída do Dr. Flávio que é uma grande perda para esse serviço 

por ser um excelente profissional, então querem saber da prefeitura 
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quais são as providências. Falou que como vereador entende que dois 

meses não é tempo suficiente para avaliar gestão, dizer se será uma 

gestão boa ou desastrosa, isso não pode dizer ainda, mas já passou da 

hora de resolver algumas situações, porque até quando terão que 

esperar para ver as coisas acontecerem, principalmente na saúde, que 

não dá para esperar; então continuará cobrando uma atitude nesse 

campo que é tão difícil de ser trabalhado, mas que é necessária, uma 

questão de saúde pública que interfere em toda a sociedade e é preciso 

agilidade, a gestão precisa ser integrada, todas as gerências precisam 

estar imbuídas no sucesso da administração, porque esse sucesso é a 

garantia de direito da população que paga os impostos. Então fez um 

pedido a todos os setores da prefeitura, licitação, financeiro, 

contabilidade, administração, que quando for pauta da saúde passar na 

frente, porque saúde e educação tem que ser prioridade, o povo não 

pode esperar a boa vontade do gestor público. Com a palavra o vereador 

Claudio Cezar, informando que na santa casa tem dois pacientes 

dependentes químicos, no qual um fica amarrado, e isso não é aceitável. 

Comentou que desde 2015 a prefeitura não paga os convênios com as 

clínicas, e tem que ter melhoria no CAPS para que o trabalho seja feito 

com seriedade. Disse ter ligado em uma clínica em Londrina e foi 

relatado que desde o dia 24 de fevereiro, eles enviaram toda 

documentação para Naviraí e que só estão esperando assinar para 

começar o atendimento dos pacientes de Naviraí. Então espera que o 

gerente tome as devidas providências para que seja solucionado o mais 

rápido possível. Com a palavra a vereadora Lourdes, sugerindo para a 

prefeitura e os órgãos competentes que seja feito uma chamada geral 

para trabalhar com a prevenção, com um trabalho muito bem feito nas 

escolas, que isso ajudaria bastante, e pediu que a prefeitura faça esse 

convênio o mais rápido possível, porque a dor de uma mãe em uma 

situação dessa é muito grande. Com a palavra o vereador Ederson 
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falando que no passado toda ajuda ao time de Naviraí era passado pela 

câmara, mas agora fizeram um termo de cooperação com a secretária 

de esporte, onde o município irá pagar tudo, e até já foi até publicado 

no diário oficial, e não passou pela câmara esse convênio entre a 

prefeitura e o clube esportivo naviraiense, está sendo feito sem a 

anuência desta Casa, falou que não dá para entender, porque se está 

faltando remédios na santa casa, comida boa para os pacientes, 

merendas nas escolas, como vão fazer um termo de cooperação para dar 

de tudo para um time profissional? Isso é uma afronta, porque já foi 

até publicado no diário oficial e tem cinco dias para ser impugnado, e 

perguntou se a população ou os vereadores estavam sabendo disso. Um 

aparte da vereadora Lourdes falando que estava sabendo dessa história 

vergonhosa, mas que estava esperando passar pela câmara. O vereador 

Ederson falou que não é contra o time de futebol, mas não pode ser 

feito um convênio dessa forma, tem que ter um valor estipulado, porque 

dessa forma não irá aceitar. Com a palavra o vereador Júnior do PT 

comentou que houve uma mudança na lei dos convênios em 2014, onde 

houve uma discussão com os convênios das entidades, onde foram 

publicados para ter o prazo de cinco dias para impugnação, mas depois 

vieram para a câmara para referendo e espera que esta casa tenha a 

oportunidade de discutir, porque um convênio desta natureza precisa 

passar por esta casa de leis, seja na forma de referendo ou na 

autorização legislativa precisa passar por aqui. Com a palavra o 

vereador Klein, falando sobre a questão de repasse de dinheiro público 

para o time profissional da cidade, e que em todos os seus mandatos 

foram enviados para a câmara o pedido de autorização e em todos eles 

votou contra, porque no seu entendimento o dinheiro público pode ser 

aplicado em categorias de base, futebol amador e esporte amador em 

geral, mas para um time profissional que objetiva o lucro, 

constitucionalmente é imoral. O time profissional tem que ter 
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características empresariais, iniciativa privada, tanto que no ano 

passado foi com recursos dos empresários e o time disputou o 

campeonato. Falou que o que é preciso, é que a população de um modo 

geral desacostume a viver as custas do dinheiro público, essa é uma 

cultura que infelizmente existe em nosso país de que tudo que se vai 

fazer é o dinheiro público que tem que estar à frente, e não é assim, as 

entidades recebem uma ajuda do poder público, mas é uma ajuda porque 

elas se movimentam no sentido de arrecadar dinheiro para se manter, e 

o time profissional principalmente que atende uma parcela da população 

que gosta, mas tem que ter o seu clube de associado, a sua forma de 

arrecadar dinheiro. E se atual gestão noticiou na campanha e no início 

da gestão que não haveria dinheiro público para o time profissional e já 

saiu publicando convênio com o time é uma situação que causa espanto, 

pelo o que proclamou e pregou, e tem que passar pela câmara, assim 

como foram enviados os convênios das entidades, para que seja 

discutida a legalidade e a necessidade desse repasse. Com a palavra o 

vereador Marcio falando que é um profundo conhecedor do CAPS 

porque se dedica há mais de vinte anos a ajudar aos dependentes 

químicos em Naviraí, sua luta é muito grande no combate às drogas, na 

prevenção e na manutenção na internação desses jovens. Quando abriu o 

CAPS foi um passo muito grande para Naviraí e aproveitou para falar 

que quando a vereadora Cris Gradella era da gerência de saúde, ajudou 

em muito cedendo carros e micro-ônibus para as famílias fazerem suas 

visitas; o CAPS era referencia para outras cidades no combate a 

dependência química, onde atendia usuários de drogas e pacientes 

esquizofrênicos, pessoas com depressão, mas que infelizmente agora 

está regredindo e acredita que a atual administração tem intenção de 

acabar com o CAPS. Com a palavra o vereador Klein falou que Naviraí 

tem a falta muito grande de um trabalho preventivo, sem nenhum 

atendimento especializado, programado para as crianças para que não 



 

 

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

 

SECRETARIA 

 

fiquem ociosos e que não fiquem submissos aos traficantes, então 

enquanto não tivermos um trabalho preventivo no sentido de melhorar a 

saúde da população, no sentido de evitar ter tantos dependentes 

químicos e tantas pessoas com problemas psiquiátricos, vai continuar 

esse caos de pessoas terem que ficar amarradas nos hospitais, então 

tem que curar as feridas que existem, mas é necessário que seja feito 

um trabalho para que não aconteçam as feridas, e já vem pedindo há 

algum tempo para que se construam praças de esportes nos bairros de 

nossa cidade, para que a juventude possa ter um local para jogar 

futebol, praticar vôlei, e que ocupe o tempo com atividades sadias; 

infelizmente as gestões anteriores não tiveram essa preocupação e 

espera que essa gestão que está começando tenha essa preocupação 

para que tenha programa feito pelo poder público no sentido para que 

as crianças recebam orientação. O Senhor Presidente colocou em 

votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 38/2017 de autoria da Mesa Diretora; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, 

com providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, requerendo a execução dos seguintes serviços: a) 

Manutenção da estrutura de cobertura, havendo a necessidade projetar 

a troca completa das telhas de fibrocimento por telhas em aço 

galvanizado com isolamento termo-acústico, inclusive com 

redimensionamento das calhas e tubo de queda da água pluvial, onde 

houver a necessidade; b) Manutenção completa de toda parte elétrica 

do prédio, com reposicionamento do quadro central de distribuição de 

energia e sua distribuição; c) Reforma dos banheiros feminino e 

masculino de uso público, com instalação do tubo de ventilação e 

acessibilidade; d) Adequação da acessibilidade, onde houver a 

necessidade, conforme NBR 5030/2004; e) Previsão de 
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condicionadores de ar tipo “split” em todos os ambientes com posto de 

trabalho, assim como no CPD; f) Previsão para cada posto de trabalho, 

de ponto elétrico, lógica e telefonia, além de iluminação adequada ao 

ambiente de trabalho. Também deverá haver pontos extras dos 3 

sistemas nas salas, tendo em vista a utilização de aparelhos como 

impressoras, scanners, fax, entre outros; g) Reparos de falhas a serem 

verificadas no local, como infiltrações, avarias em esquadrias, danos 

estruturais, dentre outros que afetem o estado de conservação do 

prédio da Câmara Municipal; h) Reforma do Plenário, com o 

dimensionamento dos condicionadores de ar, acústica e acessibilidade; 

i) Projetar e instalar climatizador evaporativo no hall mor (entrada); j) 

Projeto de prevenção contra incêndio e pânico, observando as medidas 

de segurança já existentes no prédio e Lei n.º 4.335, de 10 de abril de 

2013 (estadual); k) Projetar e quantificar o sistema de câmeras 

destinadas ao monitoramento das áreas internas e externas (segurança 

do prédio); l) Projetar e quantificar uma sala destinada ao CPD (Centro 

de Processamento de Dados); m) Projetar e quantificar uma sala de 

informática para manutenção, e conserto de equipamentos de 

informática e desenvolvimento de software, individualizada para 

comportar no mínimo dois servidores; n) Projetar e quantificar dois 

gabinetes, nos padrões existentes, com locação já definida e serviços 

que interfiram em sua construção, como demolições e retirados; o) 

Projetar e quantificar um cômodo destinado a copa, para comportar no 

mínimo 15 pessoas, além da sala para armazenamento de mantimentos; 

p) Projetar e quantificar uma sala, destinado aos trabalhos internos de 

no mínimo cinco pessoas; q) Projetar e quantificar dois sanitários, sendo 

masculino e feminino, destinado ao uso exclusivo dos servidores da 

Câmara Municipal; r) Projetar e quantificar uma sala para arquivo com 

área mínima de 25 m²; s) Projetar e quantificar uma sala destinada ao 

uso exclusivo da Imprensa; t) Projetar e quantificar uma sala destinada 
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ao uso do controle interno, comportando no mínimo três servidores; u) 

Projetar e quantificar a instalação de ar condicionado na sala do 

operador de som do plenário; v) Quantificar as planilhas de material e 

serviços visando pintura integral da parte interna e externa do prédio; 

x) Apresentar projeto básico, executivo e demais peças exigidas na 

resolução Nº 54/2016-TC/MS. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, usou a palavra o mesmo, falando que fez esse requerimento 

juntamente com a mesa diretora, onde procuraram o prefeito José 

Izauri e conseguiram juntamente com a gerente de obras, muitas 

melhorias para esta Casa, porque esta Casa é do povo e tem que zelar 

por ela, conservá-la e fazer que sempre seja um cartão de visita, então 

a câmara irá comprar o material e o restante será a prefeitura e tudo 

isso foi pensando para fazer economia. O Senhor Presidente colocou em 

votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Pedido de Informação nº 02/2017 de autoria do Vereador Fabiano 

Domingos dos Santos; 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, solicitando informações sobre a continuidade do programa 

Aluno Nota 10. O Senhor Presidente colocou em discussão e em 

votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação nº 46/2017 de autoria do Vereador Fabiano Domingos dos 

Santos; 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, indicando a 

construção de uma creche no bairro Harry Amorim Costa. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, usou a palavra o vereador autor 

falando que fez essa indicação solicitando uma creche no bairro Harry 
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Amorim, mas que na verdade todos os bairros estão precisando devido a 

fila de espera nas creches serem grandes, e a única coisa que pode ser 

feita, é cobrar o Senhor Prefeito para que construa mais creches nos 

bairros o mais rápido possível, porque a demanda é muito grande, e  

muitas mães estão tendo que sair dos empregos por não ter vagas para 

seus filhos, onde a situação fica muito mais difícil. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que faça o encaminhamento da 

indicação apresentada.  

 

Indicação nº 48/2017 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino 

da Silva; 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 efetuado 

o recapeamento na Rua Natália Teixeira Del Colle, localizada no 

loteamento Residencial Del Colle, bem como na Rua Clementina Foletto, 

localizada no loteamento Recreio Bandeirantes. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que faça o encaminhamento da 

indicação apresentada.  

 

Indicação nº 51/2017 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues; 

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 realizado estudo de 

viabilidade para reativação do campo de futebol situado no bairro 

Jardim Paraíso, entre as Ruas Ovidio Gonçalves de Moraes e Albino 

Montemezzo, modificando as dimensões do mesmo para adequá-lo para 

prática de Futebol Suíço, implantação de pista de caminhada e 

arborização na área. Com a palavra o vereador autor e falou que foi 

procurado pelo presidente do referido bairro com essa solicitação, 

falando que é um anseio dos moradores; e espera que o prefeito 
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viabilize, para que seja aproveitada a área que se encontra abandonada. 

Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada.  

 

Indicação nº 52/2017 de autoria dos Vereadores Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior e outros edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Vander Luiz dos Santos Loubet, Deputado Federal e ao 

Excelentíssimo Senhor José Orcírio Miranda dos Santos, Deputado 

Federal, indicando que seja destinada uma Emenda Parlamentar para 

Naviraí, com a finalidade de atender às demandas nas áreas de 

infraestrutura, saúde e agricultura familiar. Com a palavra o vereador 

Júnior do PT falando que esteve na semana passada no escritório do 

deputado Vander, do partido dos trabalhadores, juntamente com o 

prefeito, e falou que são dois deputados que tem um histórico muito 

grande de emendas, de auxílio e de atuação forte no município de 

Naviraí que é o Vander e Zeca do PT e fizeram uma parceria, onde 

juntaram suas emendas e fizeram destinações conjuntas, que tem 

rendido frutos e Naviraí não vai ficar de fora, destinaram uma parte 

para saúde, para agricultura familiar que foi criado como se fosse um 

fundo de atendimento a agricultura familiar, que são dois milhões e 

meio do Zeca e dois milhões e meio do Vander, mais cinco milhões do 

governo do estado para atender a agricultura familiar no nosso estado e 

Naviraí vai entrar nesse meio. Falou também de como é difícil se manter 

a estrutura da saúde, do que se gasta mês a mês, e na área de 

infraestrutura com recapeamento, enfim existem obras de 

recapeamento acontecendo em nosso município, mas tem muitas ruas 

que estão de fora do projeto e citou o BNH que já foi solicitado e que o 

Vander já colocou a rede de esgoto, e através do ex vereador Jaime 

Dutra a duplicação da rua André Rodrigues, e entende que nada mais 

justo trazer recurso para o recapeamento para completar. Em seguida o 
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Senhor Presidente solicitou ao secretário para que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada.  

 

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

para a tribuna. 

 

 

TRIBUNA 

 

 

Usou a tribuna o Vereador Claudio Cezar Paulino da Silva, que 

cumprimentou a todos os presentes e ouvintes da Rádio Cultura, ao 

Senhor Jesus que é presidente da associação dos produtores de leite 

de Naviraí, a amiga Joyce presidente do bairro Ipê, a todos da 

imprensa, seu amigo Jaime Dutra, e que hoje queria falar das 

solicitações feitas e que estão trabalhando, pedindo providências 

principalmente na saúde sobre os dependentes químicos; falou também 

que esteve em Campo Grande junto com o presidente do PMDB, Ronaldo 

Botelho, Jesus, ex vereador Marcio Albino, Ademir, onde estiveram em 

várias reuniões importantes para Naviraí, com o compromisso do 

Senador Moka do PMDB, para enviar um milhão de reais para Naviraí;  o 

partido do PMDB está cada vez mais se unindo, para se fortalecer no 

município de Naviraí, garantindo que os senadores, deputados federal e 

estadual irão trabalhar juntos para ajudar Naviraí, e isso é muito 

importante para nosso município, e aqui tem um representante nesta 

casa de leis, porque ele está sempre trabalhando pelo melhor para a 

cidade. Falou ter levado os documentos da associação dos produtores 

de leite, pedido protocolado e que já está sendo viabilizado 

quatrocentos mil reais para Naviraí, através do Senador Moka, para 

pasteurizador de leite, que é um sonho que estão batalhando para 
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conseguir há mais de dez anos; teve também um compromisso com o 

presidente da Assembleia, que irá destinar uma emenda para Naviraí, o 

Renato Câmara também se comprometeu em mandar emenda, então 

desde já de público, agradece a todos e que a população tome ciência de 

quem está trabalhando por Naviraí, quais são os parlamentares do 

estado que estão realmente preocupados em trabalhar por Naviraí. 

Agradeceu a presença de todos e desejou que Deus os abençoe. 

 

Usou a tribuna a Vereadora Lourdes Elerbrock que cumprimentou a 

todos e iniciou dizendo que no dia de amanhã, dia 15 de março é o dia 

nacional de greve no Brasil, e muitas pessoas estão achando que essa 

greve é dos professores, e não é. Essa classe é muito grande e está 

encampando uma luta em favor de toda população. O que ocorre é que 

temos a PEC da previdência social que deve ser votada este mês, e que 

vai tirar todos os benefícios que os trabalhadores do Brasil já tiveram. 

Com essa PEC aprovada não teremos mais nenhum profissional 

aposentado e não terá mais nenhuma viúva com a verba que vem do 

marido, e fez toda uma explanação do que irá ocorrer de fato com a 

aprovação desta PEC. Então chamou a atenção de Naviraí, para que 

todos indistintamente vista a camisa verde e amarela para mostrar que 

somos brasileiros, que queremos nossos direitos e exigimos que sejamos 

respeitados. 

 

Usou a tribuna a Vereadora Rosângela Farias Sofa que 

cumprimentou a todos e parabenizou o presidente do Bairro Harry 

Amorim Costa, Senhor Apolônio pela grande vitória e pela importância 

do seu trabalho que honra a todos por sua dedicação no referido bairro. 

Informou aos moradores da Juncal e fazendas vizinhas, que neste final 

de semana, dia 19 de março estará lá para fazer mais um encontro com 

as mulheres, com o objetivo de fazer a integração e a união entre as 



 

 

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

 

SECRETARIA 

 

mulheres para fortalecer o trabalho em grupo e desenvolver atividades 

naquela região, e será realizado o evento com o dia da beleza para 

comemorar o dia internacional da mulher. Aproveitou para agradecer 

todas as pessoas que moram nas fazendas vizinhas e que estiveram 

presente na Igreja Nossa Senhora de Guadalupe no domingo passado, 

onde foi iniciado o ano litúrgico, com o tema da “Fraternidade: Biombas 

Brasileiros e defesa da vida”, para cuidarmos do meio ambiente e 

garantir a qualidade de vida, porque uma das grandes potências que 

temos além da política, do direito de falar da democracia é a religião, e 

quando a religião está no terceiro ano consecutivo falando do meio 

ambiente é porque se faz necessário dedicar uma atenção especial para 

o que é mais sagrado, que é a nossa terra. Comentou ainda que está 

fazendo visitas em vários setores da cidade, para pedir em nome da 

população e espera que os problemas sejam solucionados o mais rápido 

possível. Para finalizar falou que na próxima sexta estará visitando 

juntamente com outros vereadores, o centro de controle de zoonoses 

situado na cidade de Nova Andradina, administrado pela prefeitura de 

lá e que estão realizando um grande trabalho e espera que aqui também 

seja implantado o mais rápido possível. Agradeceu e desejou uma ótima 

semana a todos. 

 

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

cumprimentou ao público que nos honra com a presença, aos ouvintes da 

rádio cultura e falou da importância da mobilização nacional em relação 

a proposta de emenda constitucional da reforma da previdência, que 

passando a votação dessa emenda, que deve ser no início do próximo 

mês e sem qualquer consulta à população e sem qualquer respeito a 

qualquer um de nós, falou que provavelmente nenhum de nós irá 

conseguir se aposentar com cem por cento da contribuição, obviamente 

não conseguirá; disse que essa não é uma causa da educação ou dos 
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trabalhadores mais humildes e sim de toda a população, todos estão 

incluídos nesta proposta do mal para a retirada de direitos; direitos 

adquiridos com muita luta, como os direitos adquiridos da garantia das 

mulheres, aproveitou para parabenizar a vereadora Rosangela pelo 

grande trabalho que vem realizando em prol das mulheres, e disse que 

quem vai perder mais nessa proposta são as mulheres, e a justificativa 

que vem junto com a proposta, fala que as mulheres hoje já adquiriram 

um patamar de igualdade no mercado de trabalho, nas tarefas 

domésticas e que as mulheres não trabalham mais em casa, porque só 

tem um filho ou nenhum e que estão livres para se dedicar a profissão; 

falou que gostaria de saber de onde tiraram esses dados, porque com 

certeza não é do Brasil e nem de Naviraí; então se não nos mobilizarmos 

essa proposta irá passar com toda tranquilidade, sem problema nenhum, 

porque o congresso já sinalizou que não está preocupado com a 

população, salvo exceções, e isso não pode acontecer, porque o governo 

está se valendo da nossa inércia nesse caso, que por vezes nessa vida 

corrida, rotina do dia a dia, não atentamos para as questões que estão 

sendo discutidas no congresso, e a justificativa é que a previdência tem 

um rombo, é deficitária, mas estudos dizem que não, mas se for, não é o 

trabalhador que deixa deficitária e sim as grandes empresas que não 

pagam suas contas e é muito mais fácil cobrar a fatura dos 

trabalhadores, do que cobrar das grandes empresas que financiam as 

campanhas do nossos nobres parlamentares federais. Então disse a 

população que declara seu apoio a mobilização encabeçada pela FETEMS 

que irá acontecer em todo o Brasil amanhã (15/03), greve geral, e é 

preciso mostrar para o governo que não estamos satisfeitos com o que 

está querendo fazer e a única forma de demonstrar essa insatisfação é 

mostrarmos nas ruas, redes sociais, através dos instrumentos que 

tivermos disponíveis, mostrar para esse governo que não concordamos 

com a PEC 287. Parabenizou o SIMTED, sindicato dos trabalhadores em 
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educação local, que tomou o posicionamento de fazer essa mobilização 

aqui em Naviraí, é importantíssimo, porque não podemos pagar essa 

conta. Essa não é uma causa só dos trabalhadores em educação, não é 

uma causa só das mulheres que serão as mais prejudicadas, não é uma 

causa só do trabalhador rural, é uma causa de toda a população 

brasileira, de todos nós trabalhadores, do campo e da cidade e todos 

irão perder muito com essa reforma. Aproveitou para pedir para a 

gerência de educação que seja parceira dos trabalhadores neste 

momento, que irão parar para demonstrar sua insatisfação, e que o 

prefeito também se posicione a respeito disso, porque depois de 

aprovado as regras, serão para todos e nada poderá ser feito, então é 

preciso se mobilizar agora, é uma causa de todo cidadão brasileiro. 

Parabenizou a atitude dos sindicatos, das federações de trabalhadores 

que estão encampando esta luta, e muitas vezes representando a nós, 

trabalhadores que não temos a disponibilidade de estar nas ruas e 

debatendo essas questões, e nada mais justo do que ter o total e 

irrestrito apoio para este tipo de mobilização, e com certeza ele estará 

demonstrando sua insatisfação com as medidas do governo federal que 

vem para retirar os direitos conquistados a duras penas. Agradeceu e 

desejou uma boa semana. 

 

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

Presidente encerrou a sessão, e para constar em ata, eu Marcio Andre 

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 quatorze dias do mês de 

março do ano de dois mil e dezessete.  
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