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ATA DA 7a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21/03/2017. 

 

 

 Aos vinte e um 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: Josias de Carvalho, 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. 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 quatorze de 

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

nobres pares na secretaria da Casa. Foi lido Ofício nº 

064/2017/Naviraíprev, 16 de março de 2017 enviado pelo Senhor 

Moisés Bento da Silva Júnior, Diretor Presidente da Previdência Social 

dos Servidores Públicos do Município, encaminhando balancete relativo 

ao mês de fevereiro de 2017, que se encontra a disposição na 

Secretaria desta Casa de Leis. Foi lido Ofício nº 81/17/GAD de 20 de 

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

encaminhando para referendo do Poder Legislativo, os Termos de 

Colaboração nominados em caráter de urgência. 
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Termo de Colaboração n° 16/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e o Grupo Espírita Paulo e Estevão no valor de R$6.000,00 com 

cinco parcelas de R$1.200,00 mensal; O Senhor Presidente colocou em 

votação, foi aprovado. 

 
Termo de Colaboração n° 17/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e o Abrigo São José; no valor de R$6.000,00 com cinco 

parcelas de R$1.200,00 mensal; O Senhor Presidente colocou em 

votação, foi aprovado. 

 

Termo de Colaboração n° 20/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e a Casa Lar Santo Antônio; no valor de R$30.584,82 com 

parcelas de R$6.117,00 mensal; O Senhor Presidente colocou em 

votação, foi aprovado. 

 

Termo de Colaboração n° 21/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e a Casa Lar Santo Antônio; no valor de R$43.359,00 com cinco 

parcelas de R$8.671,80 mensal; O Senhor Presidente colocou em 

votação, foi aprovado. 

   

Termo de Colaboração n° 24/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e a Associação de Universitários de Naviraí - UNINAVI; no 

valor de R$370.000,00 com cinco parcelas de R$74.000,00 mensal; O 

Senhor Presidente colocou em votação, foi aprovado. 

  

Termo de Colaboração n° 26/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e a Associação Maanaim; no valor de R$14.166,25 com cinco 

parcelas de R$2.833,25 mensal; O Senhor Presidente colocou em 

votação, foi aprovado. 

 



 

 

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

 

SECRETARIA 

 

 

Termo de Colaboração n° 29/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e a Casa Lar Santo Antônio; no valor de R$14.680,64 com cinco 

parcelas de R$2.936,74 mensal; O Senhor Presidente colocou em 

votação, foi aprovado. 

 

 

Apresentação de Projeto 

 

Projeto de Lei nº 08/2017 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento, para 

o exercício financeiro de 2017, com o CEN – Clube Esportivo 

Naviraiense, e dá outras providências. No valor de R$67.000,00 

(sessenta e sete mil reais) que será repassada em até duas parcelas no 

valor de R$33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais). O Senhor 

Presidente perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, 

entendendo que sim, encaminhou às comissões para analisar e dar os 

devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno. 

 

O Presidente Jaimir agradeceu a presença do Senhor Eduardo Mendes, 

gerente de administração da prefeitura, Senhor Fauzer Salem, 

Procurador Jurídico, do Senhor Paulo Roberto Jacomelli, da 

Procuradoria Jurídica do município. 

Em seguida o Senhor Presidente determinou ao primeiro secretário a 

leitura do expediente. 
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Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

 

Requerimento n° 05/2017 de autoria do Vereador Ederson Dutra e 

outros Edis; expediente endereçado ao Senhor Fábio Augusto 

Bonicontro - Gerente de Saúde, com providências para José Carlos Gava 

- Diretor Executivo Hospitalar, requerendo Informações detalhadas a 

respeito dos seguintes questionamentos: 1- Quais os nomes dos médicos 

pediatras que estão trabalhando (lotados) no Hospital Municipal; 2- 

Escala dos profissionais; 3- Qual o total de partos realizados no Centro 

Cirúrgico no Hospital Municipal no período dos últimos seis meses, e 

quantos foram assistidos pelos pediatras; 4- Relatório de presença 

assinada pelos pediatras que estiveram presentes no momento de cada 

parto no período citado. O Senhor Presidente colocou em discussão, em 

seguida o em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 35/2017 de autoria dos Vereadores Rosângela Farias 

Sofa e Luiz Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, o Senhor 

Luis Henrique de Almeida Bruno, Gerente de Desenvolvimento 

Econômico, o Senhor Fernando Tadashi Kamitani, Gerente do Núcleo de 

Indústria, Comércio e Serviço, requerendo providências referentes às 

solicitações dos comerciantes do Mercado Municipal de Naviraí, sendo: 

a) conclusão do estacionamento frontal; b) fechamento da caixa de 

esgoto; c) ligação da fossa ao esgoto; d) encanamento de água potável e 

rede de esgoto nos boxes centrais; e) conserto do telhado, pois contém 

vários vazamentos; f) um projeto elétrico da edificação (relógio padrão 

individual para cada box e um relógio para energia comum); g) um 

projeto de incêndio e emergência (alvará do Corpo de Bombeiros); h) 
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instalação de grades em torno das janelas do mercado municipal, e não 

telas, pois as mesmas já foram furtadas várias vezes; i) uma canaleta 

central ligada à rede de esgoto; j) uma divisória do banheiro masculino e 

feminino, para resguardo conveniente; k) fiscalização da venda de 

hortaliças, verduras e legumes nas imediações do mercado municipal. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, usou a palavra o vereador 

Júnior do PT que fez uma saudação ao seu filho Isaque que está sempre 

ouvindo e falou que são relações relativamente simples que precisam ser 

adequadas no mercadão municipal e o executivo precisa ter o cuidado e 

entender a importância que tem aquele empreendimento para o nosso 

município, não só para a agricultura familiar, mas para os pequenos 

empreendedores, que precisa ser incentivado e apoiado, aproveitou para 

parabenizar a vereadora Rosângela que está preocupada com essa 

situação, e disse que o que está listado é relativamente simples diante 

do tamanho da importância que tem aquele mercado que não tem nem 

dois anos de existência e não dá para cobrar que ele esteja consolidado, 

funcionando a pleno vapor e vendendo de tudo, enfim ainda tem muita 

coisa para ser adequado e boa parte é entender e ter incentivo do 

executivo municipal. Na administração anterior já foi cobrado e 

continuarão cobrando até sejam feitas as melhorias. Com a palavra o 

vereador Marcio Scarlassara falando que é uma excelente solicitação e 

comentou que quando assumiu o mandato de vereador, fizeram essa 

solicitação e conseguiram que o prefeito Léo colocasse em 

funcionamento o mercado municipal, um local onde era um ponto de 

usuário de drogas, mas sabemos das dificuldades que o pessoal passa 

com a falta de apoio. Comentou que esteve em Nova Andradina e que 

tem uma feira municipal onde o pessoal comercializa frango caipira, 

carne de porco, queijos, várias coisas culturais com autorização da 

vigilância sanitária e fica indignado porque em Naviraí não pode 

comercializar. Com a palavra a vereadora Rosângela falando que fez 
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esse requerimento após várias reuniões com o pessoal do mercadão e 

foi constatado uma pressa muito grande para instalar o pessoal naquele 

âmbito sem estar totalmente pronto; na lei fala que deveria ter um 

relógio para cada box, que na estrutura deveria estar tudo preparado 

para receber os pequenos produtores e hoje existe muito custo para se 

manter no local e não era essa promessa. Segundo as prestações de 

contas, foram gastos na época quatrocentos e setenta mil reais naquela 

obra, onde já havia uma estrutura, e simplesmente foi fechado, feito o 

piso e algumas repartições, por ter gasto tanto está faltando muita 

coisa a ser feita e infelizmente sobrou para a administração atual. Já 

tiveram uma reunião com o prefeito que se prontificou a atender o 

pessoal, mas a conta de energia não poderá pagar, e não é justo com 

aquele que vende as verduras e não tem um bico de luz, enquanto o 

outro vende chope e gela as bebidas o dia todo. Tem que ter uma 

maneira de contemplar dentro da legalidade, mas com justiça, porque os 

levaram para lá e não deram o respaldo necessário que precisam. E 

todos tem responsabilidade porque estão falando de trabalhadores, de 

pessoas que estão construindo sua vida, que trabalham incansavelmente 

na roça e no mercadão. Comunicou que estão passando um livro ouro no 

comércio para que todos ajudem, porque senão irão fechar, então 

solicita agilidade nas providências. O vereador Márcio Scarlassara fez 

um aparte perguntando se não seria possível a Energisa colocar os 

padrões, e a vereador Rosangela falou que já existe um projeto e a 

gerente de obras já está dando andamento. Com a palavra o vereador 

Klein falou que infelizmente as administrações públicas municipais ao 

longo dos anos que passaram por aqui, não tiveram cuidado com as 

coisas que são tradicionais em nossa cidade. O primeiro ponto negativo 

da implantação do mercado municipal foi que acabou com a feira do 

produtor que produziam e lá vendiam, e era um ponto de encontro há 

mais de vinte anos no centro da cidade, e no mercado municipal não é 
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adequado para que eles possam vender seus produtos, por não ter 

ventilação necessária e as verduras já murcham e perdem a qualidade, e 

infelizmente hoje tem mais comerciantes do que produtores lá dentro. 

Falou que quando foi iniciado o mercado municipal, foi feito um contrato 

que ele seria explorado pela cooperativa dos produtores familiares e 

recentemente recebeu uma ata em que eles decidiram em uma 

assembleia a devolverem o mercado para a prefeitura porque não tem 

condições de tocar, porque as despesas são muito grandes, além de 

todos os problemas que foram enumerados, é uma situação muito grave. 

E o mercado municipal tem que ser visto pela administração municipal, 

como empreendimento comercial e não de produtores rurais, porque os 

produtores de agricultura familiar estão se esparramando em vários 

pontos da cidade para vender suas verduras, com exceção da feira da 

lua que ainda movimenta, mas de forma precária, e a prefeitura vai ter 

que arcar com ônus da inconsequência da administração passada e que 

tenha outro olhar e resolva a questão dos comerciantes que ali estão. 

Com a palavra o vereador Josias falando que todos os vereadores foram 

cobrados pelos representantes do mercadão e acredita que o prefeito 

irá solucionar rapidamente a questão da ligação da fossa ao esgoto, 

assim como outras solicitações e deixa o seu apoio ao pessoal do 

mercadão. Com a palavra o Vereador Ederson Dutra falando que quando 

fizeram o mercadão municipal acabou com a quadra de esportes e 

segundo o montante gasto falado pela vereadora Rosângela dá para 

entender que houve algum desvio, porque foi superfaturada e isso é 

sério, precisa ser apurado; essa foi uma obra política, não foi uma obra 

para resolver os problemas da agricultura familiar, porque esse local 

está fadado a virar um elefante branco. Falou que Naviraí tem que ser 

passada a limpo e para isso será necessário começar lá atrás, os 

vereadores precisam verificar e tomar providências. Em seguida o 
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Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

O Vereador Marcio Scarlassara agradeceu a presença do Senhor 

Gilberto, da Polícia Civil, e em nome dele cumprimentou o Delegado 

Regional, Galinari, onde todos realizam um grande trabalho. 

 

Requerimento n° 39/2017 de autoria dos Vereadores Ederson Dutra, 

Fabiano Domingos dos Santos e Eurides Rodrigues; expediente 

endereçado ao Senhor Giorelli de Souza Filho Diretor Presidente da 

Empresa Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A., 

com providências para ao Senhor Neil Cristian Maxuell - Diretor da 

Agência Energisa de Naviraí - MS, requerendo providências sobre a 

constante queda de energia no município de Naviraí-MS. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o Vereador Ederson 

falando das constantes quedas de energia em Naviraí, prejudicando a 

todos, principalmente aos mais carentes. E devido as contas serem 

exorbitantes, isso não poderia acontecer, sem contar as reclamações 

constantes com o péssimo atendimento. Falou ainda que quem deveria 

estar solicitando providências deveria ser o prefeito, mas como está 

sendo omisso com a situação, a câmara não pode ser, porque ninguém 

está fazendo favor à Energisa, todos estão pagando então tem que ter 

um serviço de excelência. O Senhor Presidente colocou em votação que 

foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 40/2017 de autoria dos Vereadores Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior e Simon Rogério F. Alves da Silva; 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, requerendo informações detalhadas 
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sobre o início das atividades da Escola de Informática do Município, 

tais como; o endereço da escola, a data prevista para o inicio das aulas, 

qual o público que será atendido e a forma de seleção. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o Vereador Júnior do 

PT, falando que foram cobrados a respeito do funcionamento da escola 

de informática, e que existe um histórico de investimentos com novos 

computadores e de formação só no ano passado mais de oitocentas 

pessoas formadas pela escola de informática municipal, sem custo, e até 

agora as atividades não foram retomadas; teve a informação de que o 

prédio que funcionava a escola, foi entregue, porque era locado, e até 

agora não tiveram informações oficiais de onde vai ser a escola e se vai 

funcionar. Falou que da forma como estava sendo feito, formando mais 

de oitocentas pessoas em um ano com certeza estava no caminho certo, 

então é preciso dar a resposta para a população que está cobrando, 

porque já estamos indo para o terceiro mês e em outros anos as aulas já 

teriam começando faz tempo. Essa é uma situação relativamente 

simples porque já tem toda a estrutura é só abrir as inscrições. O 

Senhor Presidente colocou em votação que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Requerimento n° 41/2017 de autoria dos Vereadores Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior e Simon Rogério F. Alves da Silva; 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 e o Senhor Eduardo Mendes Pinto, 

Gerente de Administração, requerendo informações sobre o pagamento 

do seguro dos ônibus da Educação, que foram incendiados, e que o 

recurso seja destinado a aquisição de novos ônibus, com a finalidade de 

ampliar a frota de ônibus da Educação. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o Vereador Júnior do PT, falando que é de 
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conhecimento público que no ano passado no momento de rebelião no 

presídio, foram incendiados alguns ônibus da administração municipal e 

dois deles eram da educação, ocorre que isso no ano passado já foi 

matéria de pedido pelos vereadores Fi da Paiol e Marcio Albino e que 

esses ônibus tinham seguro e querem saber a respeito do pagamento 

desse seguro, se já entrou no pagamento da prefeitura e para 

contribuir com a administração, já indicando que esse recurso seja 

utilizado para aquisição de novos ônibus, porque a frota da educação 

carece e existem ônibus locados pela administração, então precisa ser 

empregado na mesma finalidade, na frota de ônibus para repor o que foi 

incendiado. Com a palavra o vereador Josias, parabenizando pelo 

requerimento, e falando que na gestão anterior a situação dos ônibus 

era caótica, mas que o prefeito atual levou os problemas existentes a 

promotoria. E comentou que nada mais justo que o dinheiro do seguro 

seja aplicado na compra de novos ônibus escolares. O Senhor 

Presidente colocou em votação que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 43/2017 de autoria dos Vereadores Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior e Simon Rogério F. Alves da Silva; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, 

com providências para o Senhor Fábio Augusto Bonicontro, Gerente de 

Saúde, requerendo a cópia dos Convênios firmados entre o Município de 

Naviraí e o Governo do Estado para a aquisição de aparelhos de ar 

condicionado para os Postos de Saúde no ano de 2016, com recursos 

oriundos de Emendas Parlamentares dos Deputados Estaduais. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o Vereador 

Júnior do PT, falando que no ano passado trouxeram emendas 

parlamentares dos deputados, no total de todos os vereadores foram 

quase quinhentos mil reais, um valor significativo e foram investidos em 

três áreas, educação, saúde e assistência social e boa parte desse valor 
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foi destinado para aquisição de aparelhos de ar condicionado, tanto da 

saúde, quanto da educação, e no total foram trinta e nove aparelhos 

para serem instalados nos postos de saúde, inclusive nas vistorias que 

fizeram junto com a comissão de saúde, foram constatados alguns 

aparelhos ainda na caixa, aguardando a instalação, e receberam a 

informação de que estão licitando os materiais necessários para 

instalar; outros foram para as creches e escolas do nosso município, 

mas ocorre que constataram que parte desses aparelhos de ar 

condicionado que foram destinados aos postos de saúde, quatro deles 

encontram-se instalados em gerências diversas, três na gerência de 

desenvolvimento econômico e um no núcleo de limpeza. E é sabido que as 

emendas parlamentares quando vem, já são direcionadas para um fim 

específico e não pode ser objeto de empréstimo, porque se o posto de 

saúde está precisando do ar condicionado e se a demanda que vem não 

vai suprir todas as salas como já foi constatado, não pode pegar o ar 

que está esperando para ser instalado e instalar em outra gerência ou 

qualquer outro lugar. Um aparte do vereador Simon falando que fizeram 

um levantamento e que o ar foi instalado esse ano na gerência de 

desenvolvimento econômico e no núcleo eles pediram a documentação 

para saber ao certo. O Vereador Júnior disse que esta constatação foi 

feita in loco, mas para não ficarem falando que estão fazendo 

sensacionalismo ou querendo se aparecer para a mídia, estão pedindo as 

cópias dos convênios para tomarem as providências cabíveis. Com a 

palavra o vereador Marcio Scarlassara falando que é um vereador que 

cobra muito, sendo polêmico as vezes, mas justo também, e não poderia 

deixar de registrar que o prefeito Izauri esteve nesta Casa de Leis 

juntamente com o gerente de saúde, Dr. Fábio Bonicontro, a convite do 

presidente, para esclarecer algumas coisas sobre a saúde que é muito 

cobrada aqui, e teve a presença de alguns vereadores, onde vários 

temas foram debatidos, e um dos temas em pauta, foi a questão do ar 
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condicionado que o prefeito Izauri justificou que foi algum erro e que 

foi instalado indevidamente este ar. Comentou que esteve juntamente 

com o Senhor Eduardo Mendes, gerente de administração verificando, e 

salvo engano, já retiraram esses ares e colocaram nos locais certos, 

mas que irá hoje verificar para saber se já resolveram o problema. Pela 

liderança o vereador Júnior do PT falou que há uma constatação de uma 

possível irregularidade, se confirmado, carece de providências, mas 

espera que o problema seja resolvido. Com a palavra o vereador Josias 

parabenizando os vereadores pelo requerimento, e disse que quando 

conseguem emendas com os deputados, já tem o destino certo, então 

tem que fazer de acordo com a lei, mas não acredita que teve má fé da 

administração e logo será resolvido. O Senhor Presidente colocou em 

votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 44/2017 de autoria dos Vereadores Simon Rogério F. 

Alves da Silva e Luiz Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente 

de Obras, requerendo Informações a respeito do cumprimento das 

obras e serviços que foram pactuadas através da gestão associada com 

o Governo do Estado e a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do 

Sul-Sanesul. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

Vereador Simon, que cumprimentou especialmente sua sogra que está 

ouvido a sessão e falou que solicitou essas informações porque recebe 

perguntas constantes da populaçãoa esse respeito, inclusive sobre a 

manutenção das vias que estão depredadas, se será feito o 

recapeamento, então solicita um cronograma sobre o que está previsto 

para ser feito por esta pactuação. O Senhor Presidente colocou em 

votação, foi aprovado por unanimidade. 
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Indicação nº 45/2017 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

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

Rocha, Gerente de Obras, o Senhor Adriano José Silvério, Gerente de 

Serviços Públicos, indicando que seja realizada umaa manutenção no 

sentido de limpeza em torno de todas as escolas e creches do município, 

e que seja avaliada a possibilidade de calçamento em volta delas. 

Solicitamos, também, a limpeza das ruas Lídia, Marília e Dilma, no 

Bairro Varjão, e nas proximidades. Usou a palavra o vereador autor 

falando que foi cobrado pelos moradores do Bairro Jardim Paraíso, 

assim como outros bairros, e espera que essa administração resolva 

esse problema. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que faça o encaminhamento da indicação apresentada.  

 

O Senhor Presidente agradeceu a presença do Senhor Ezio Amancio de 

Brito, gerente de esporte amador do município, e do Senhor Vanderlei 

do escolar, Presidente do Bairro Jardim Progresso. 

 

Indicação nº 53/2017 de autoria do Vereador Fabiano Domingos dos 

Santos e demais Edis; 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 possibilidade de ceder dois professores de 

educação física para o núcleo de esportes. Usou a palavra o vereador 

Fabiano, comentando que muitas mães estão cobrando sobre o projeto 

que sempre teve no poliesportivo, e em conversa com o Ézio e Dayane 

sobre o projeto, ficou sabendo que até agora a gerente Fátima Liutti 

não disponibilizou professores de educação física, porque acha que esse 

projeto não é interessante para a sociedade. Então perguntou, como um 

projeto que abriga em torno de cento e vinte crianças na idade de seis 



 

 

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

 

SECRETARIA 

 

a quatorze anos, tanto no futebol de salão, quanto no futebol suíço, não 

pode ser interessante? Com a palavra a Vereadora Lourdes, que 

parabenizou essa indicação e disse que deve estar acontecendo alguma 

coisa com a contratação dos professores, porque acha humanamente 

impossível que a professora Fátima Liutti tenha tomado essa atitude e 

faz um apelo para que o faça o quanto antes possível, porque é muito 

melhor ter crianças no ginásio de esportes do que nas ruas usando 

drogas ou fazendo outros tipos de delinquências. Com a palavra o 

Vereador Marcio Scarlassara falando que faz dele as palavras da D. 

Lourdes, porque o custo de um dependente químico é de cinco mil reais 

por mês, e o custo de um professor é muito baixo perante o retorno que 

tem para essas crianças e que deveria ter em todos os bairros. Com a 

palavra o Vereador Fi da Paiol comentando que está meio quieto hoje, e 

que não fez nenhuma reivindicação hoje porque a prefeitura está 

pagando as contas atrasadas, está se reestruturando, e vai esperar um 

pouco mais para ver o que acontece para voltar a fazer as cobranças 

necessárias, mas se preocupou quando o vereador falou que a gerente 

não tem interesse no esporte, sendo que é tão importante, 

principalmente para as crianças carentes e espera que façam projetos 

específicos para os bairros, como no Jardim Paraíso que ficam tantas 

crianças nas ruas sem ter o que fazer, então deixa o seu apelo para a 

gerente de educação para resolver essa situação. Com a palavra a 

vereadora Rosângela falando que todos sabem o tanto de crianças que 

estão nas ruas sem ter o que fazer, sendo alvo fácil para o mundo das 

drogas, mas se estiverem em projetos sociais até a chegada dos pais em 

casa estarão seguros. Comentou que tem um time com trinta e uma 

crianças, para que aprendam a capacidade de se desenvolver e se 

tornarem pessoas melhores, porque senão no dia de amanhã os 

problemas serão maiores. Com a palavra o Vereador Ederson falando 

que o prefeito tem que dar autonomia aos gerentes para resolverem os 
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problemas, porque se os vereadores forem fazer pedidos a respeito de 

tudo, então não precisamos de prefeito. Porque esse assunto teria que 

ter sido conversado entre os gerentes e resolvido, e que esse pedido é 

desnecessário, mas sabe que é essencial porque não estão fazendo o 

dever de casa. Com a palavra o Vereador Simon lembrando que um dos 

lemas da campanha da campanha atual era o resgate do esporte escolar. 

Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Indicação n° 54/2017 de autoria da Vereadora Lourdes Elerbrock; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

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

Rocha, Gerente de Obras, indicando que seja feito o recapeamento da 

Rua José Damásio de Souza, localizada no bairro Harry Amorim Costa. 

Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Indicação n° 55/2017 de autoria dos Vereadores Josias de Carvalho e 

Jaimir José da Silva; expediente endereçado à Senhora Ana Paula 

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

um projeto para implantação de um Parque Infantil, na área verde 

localizada no final da Rua Florestal, no Bairro Jardim União. Com a 

palavra o vereador autor falando que já fez esse pedido na gestão 

anterior, porque Naviraí é carente de parques, e os moradores estão 

solicitando para que as crianças tenham um local adequado para brincar. 

Com a palavra o Vereador Jaimir falando que é uma indicação 

necessária, e que deveria ter em vários pontos da cidade, porque é 

notório ver as crianças brincando nas ruas correndo perigo e um espaço 

assim traria segurança e bem estar. Em seguida o Senhor Presidente 
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solicitou ao secretário que faça o encaminhamento da indicação 

apresentada. 

 

Moção de Apoio n° 01/2017 de autoria dos Vereadores Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior, Simon Rogério F. Alves da Silva e outros Edis; 

expediente endereçado à Ilustríssima Senhora Antonia Maria Bressa, 

Presidente do SIMTED e à todos os Servidores da Educação e demais 

categorias que aderiram às manifestações contra a PEC 287, 

apresentando total apoio na luta contra a PEC 287 que prevê novas 

regras para o funcionamento da Previdência Social no país. Em seguida o 

Senhor Presidente colocou em discussão e em votação, que foi aprovado 

por unanimidade. 

 

 

ORDEM DO DIA 

 

PROJETO APROVADO 

 

Projeto de Lei nº 02/2017 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Autoriza o Poder Executivo a doar Pneus para a Casa de 

Recuperação Maanain, e dá outras providências. Foram apresentados os 

pareceres das Comissões de Finanças e Orçamento; e de Justiça, 

Legislação e Redação, favoráveis a aprovação do referido projeto. Que 

colocados em discussão e em seguida em votação, foram aprovados em 

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

votação o projeto de lei, que foi aprovado por unanimidade. 

 

 

TRIBUNA 
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Usou a tribuna o Vereador Claudio Cézar Paulino da Silva, que 

cumprimentou aos ouvintes da rádio cultura, gerente Eduardo e demais 

gerentes, pastor Samuel e demais pastores presentes, e como já falou 

não entrou com requerimentos hoje porque está dando um tempo para 

que as coisas comecem a andar em Naviraí, e também porque já ficou 

por dois anos no passado pedindo e pedindo e nada aconteceu. Mas 

acredita nessa administração e que dias melhores virão, e pediu à 

gerente de obras que dê atenção especial na Rua Paganotti, no Odércio 

de Matos, divisa com o Ipê, que falta o asfalto e é uma demanda antiga 

dos moradores de lá. Fez um agradecimento ao pessoal da Juncal por 

tê-lo recebido muito bem. Comentou que estará indo à Campo Grande, 

onde participará de algumas reuniões no INCRA, Agraer e Secretária 

de Turismo levando algumas demandas do pessoal da Juncal e dos 

Pequenos Agricultores do Cinturão Verde e espera trazer alguns 

recursos para Naviraí. Agradeceu e pediu a Deus que ilumine a todos os 

gerentes para que tenham discernimento para que façam um bom 

trabalho por Naviraí. 

 

Usou a tribuna a Vereador Rosângela Farias Sofa, que cumprimentou a 

todos os presentes e ouvintes, falando que está trabalhando muito, e 

que ela e o vereador Fi da Paiol começaram a fazer o levantamento do 

patrimônio e em breve estarão fazendo um requerimento para saber da 

onde vem e porque estão em tal lugar; comentou sobre uns berços e 

bicicletas que estão guardados há quatro anos em um barracão do 

município, e querem saber se tem algum destino ou saber da legalidade 

se podem doar para alguma entidade. Falou que realizou a visita ao CCZ 

em Nova Andradina, juntamente com os vereadores Fi da Paiol, Lourdes 

Elerbrock, Senhor José Mário, gerente da vigilância sanitária, e o 

Senhor Roberto Laneiro, engenheiro do município, onde foram muito 

bem recebidos pelo Senhor Lúcio e Elizabete, apresentando o centro de 
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controle de zoonoses, que é uma referência e está funcionando muito 

bem, com tamanho adequado ao município de Naviraí, e já protocolou 

seu requerimento ao gerente da vigilância sanitária e ao prefeito, dos 

estudos que teriam que ser feitos para fazer a instalação do CCZ neste 

município, como também foi colocado toda a problemática que Naviraí 

enfrenta devido aos animais soltos nas ruas, então a viagem foi muito 

proveitosa e receberam o projeto, onde estão adequando a realidade de 

Naviraí. Comentou que irá a Dourados na segunda-feira, procurar o 

Deputado Federal, Geraldo Resende e acredita que ele irá ajudar, 

porque sabe da necessidade do município. Falou ainda do evento 

realizado neste final de semana na Juncal, com as mulheres, e 

agradeceu aos profissionais cabelereiros Ilza, Miltinho, Rodrigo e mais 

dois amigos, assim como a Maria manicure, que estiveram doando o seu 

tempo e que foi maravilhoso o momento passado juntos. Finalizando 

falou a todos que tiverem alguma reclamação a fazer, que entrem em 

contato, porque estará reivindicando e trabalhando pela comunidade. 

 

Usou a tribuna o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, 

cumprimentando ao excelentíssimo senhor presidente, nobres 

vereadores, ao público que se faz presente e a todos que estão ouvindo 

pela Rádio Cultura e primeiramente falou das dificuldades que tem 

encontrado e achou importante relatar com relação ao trânsito, com 

falta de sinalização, a falta de placas e toda e qualquer sinalização, 

porque quando fala de trânsito, também fala de saúde pública, porque 

os acidentes de trânsito oneram e impactam diretamente o hospital 

municipal, então é muito mais fácil investir em tinta para as pinturas 

dos quebra-molas, do que colocar mais e mais investimentos no hospital 

municipal para dar conta de uma situação que poderia ter sido evitada. 

Entende que a falta de experiência dos gerentes em alguns setores, 

tem dificultado o trânsito de muitas coisas e isso está mais do claro 
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para todos, mas no núcleo de trânsito já tem alguém que já foi gerente 

e que entende como é o funcionamento, que é o Senhor Emerson, mas 

disse que terá uma reunião com ele para saber qual é a dificuldade que 

está tendo de resolver os problemas, porque já está terminando o 

terceiro mês e absolutamente nada foi feito em relação a sinalização 

das ruas do nosso município; então que fica o alerta e que estará 

buscando maiores informações porque entende que é de suma 

importância esse pequeno e simples investimento, mas que pode salvar 

vidas. Falou ainda aos representantes do executivo municipal e 

direcionou a pessoa do gerente Eduardo que está presente na sessão, 

que precisamos das respostas, como o vereador Fi da Paiol comentou 

que não protocolou nada essa semana porque já solicitou muita coisa e 

não tem sido atendido, é preciso ter um esforço nesse sentido, mas não 

só em responder, e sim em atender as reivindicações, porque é a 

população que solicita. Comentou que um gerente falou que as respostas 

já estavam na câmara há dez dias, e acabou de consultar e não tem 

resposta nenhuma. Falou que ninguém está brincando de ser vereador 

aqui não e que eles têm que ser respeitados em suas prerrogativas e 

serem informados sobre o que está acontecendo. Fala-se muito em 

despesas, dívidas e que falta dinheiro, mas até agora nenhum papel 

chegou aqui contendo as informações necessárias. É preciso saber qual 

é a real situação financeira da prefeitura, mas para isso precisa vir 

documentos. Falou a respeito do requerimento que fez pedindo maiores 

informações dos aparelhos de ar condicionado que foram comprados 

com emendas parlamentares do estado para serem destinados à 

gerência de saúde e instalados nos postos de saúde, e receberam uma 

resposta via ofício do núcleo de patrimônio de materiais, confirmando 

que um está instalado na gerência de desenvolvimento econômico e o 

outro na gerência do núcleo de limpeza, onde não deveria, mas que irão 

aguardar as demais respostas para tomar as providências cabíveis sem 
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fazer alarde e sem fazer espetáculo para aparecer, mas para fazer 

exercer sua função fiscalizadora que é o mais cobrado e é o que vai 

fazer com afinco nesses quatro anos e espera que na próxima sessão 

tenham as respostas para relatar a população. 

 

Usou a tribuna o Vereador Josias de Carvalho, que agradeceu a 

presença do Senhor Eduardo e equipe do prefeito e à gerente de obras 

que esteve recentemente em uma reunião com os vereadores expondo 

as dificuldades e também as conquistas. Foi questionada sobre a 

pavimentação asfáltica do município, a qualidade dessa pavimentação, a 

largura das ruas, e que foi muito bem explicado e que está fiscalizando 

com rigor, mas lembrou-os, que foi realizado um contrato na gestão 

anterior e que não está ficando com uma qualidade tão boa quanto a 

atual administração deseja; falou de sua indicação do dia 14 solicitando 

a complementação do asfalto em algumas ruas no bairro sol nascente e a 

gerente de obras Ana Paula, falou que já foi contratada uma equipe e 

em breve essas ruas receberão essas obras. Falou da emenda que 

buscou o ano passado e que recebeu do deputado João Grandão, onde 

houve a licitação e as máquinas de lavar e os bebedouros já chegaram, e 

que o contrato 341/2016 está em mãos, sobre os computadores, que em 

breve estará nos postos de saúde para o melhor andamento no 

atendimento. Falou que esteve na farmácia básica e acredita que em 

pouco tempo todos os problemas serão resolvidos, e que está aqui para 

ajudar nesta nova administração, porque quando o executivo vai bem, o 

legislativo também vai bem e a população se beneficia. 

 

 Usou a tribuna o Vereador Ederson Dutra cumprimentando a todos os 

presentes e ouvintes da Rádio Cultura, e falou que não poderia deixar 

passar em branco alguns fatos que aconteceram nesta semana e que só 

o entristece, mas que não irá fazer nenhum discurso destrutivo, mas 
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sim construtivo; iniciou dizendo que os pacientes da hemodiálise mais 

uma vez não foram atendidos, porque não conseguiram o aval para a 

alimentação quando vão fazer o tratamento em outro município, e isso 

que é o básico. Porque na verdade a prefeitura está fazendo muito 

pouco por eles, deveria ter um ônibus adequado e que tivesse uma 

enfermeira acompanhando para dar toda assistência aos pacientes. 

Lembrou que a hemodiálise era o sonho do Senhor Sakae Kamitani, mas 

parece que esse sonho, foi para o túmulo com ele, pelo descaso que esse 

assunto está sendo tratado. Falou que o antigo prefeito também não 

pagava a alimentação, e que o prefeito atual poderia ter aprendido com 

os erros do outro e fazer diferente, não poderia deixar isso acontecer, 

ele tem que ter as rédeas da prefeitura. Falou que muitos gerentes 

vieram do setor privado, que é muito diferente da coisa pública, porque 

tem regras e prazos a serem cumpridos, mas eles têm que ver que estão 

mexendo com vidas, com saúde, e tem setor que é essencial, assim como 

a hemodiálise, onde nunca poderia faltar a alimentação para os 

pacientes, que é o mínimo a ser feito. Falou também da iluminação na 

cidade, onde foram colocadas luzes amarelas e que não ilumina nada, e 

os estudantes correm riscos de serem assaltados e as mulheres de 

serem estupradas. Comentou que na Rua André Rodrigues tem um poste 

caído há mais de três semanas e ele avisou ao gerente e até agora nada 

foi feito. Sobre o serviço da limpeza pública, falou que até estão 

trabalhando, mas que são poucas pessoas para tanta demanda e as 

máquinas estão quebradas. Até com relação ao circo, não achou certo 

sobre o local que foi instalado, achou inapropriado, porque foi ao lado da 

capela mortuária, onde as pessoas estão sofrendo pela perda do ente 

querido, e ao mesmo tempo ouvindo a diversão bem ao lado. Comentou 

ainda sobre a falta da fisioterapia, onde os pacientes estão piorando 

dia a dia, principalmente os que necessitam de fisioterapia pulmonar. 

Para finalizar, disse que a administração tem que rever seus 
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planejamentos com urgência, porque infelizmente os gerentes não estão 

tendo competência e a cidade está abandonada; porque o básico e 

essencial tem que ser atendido, o prefeito não pode ficar dentro do 

gabinete dele sem saber o que está acontecendo com o povo, ele foi 

eleito para resolver os problemas da cidade, então tem que tomar uma 

atitude e resolver essa situação que está um caos. Pediu desculpas pela 

forma como falou, mas que continuará cobrando até que a situação 

melhore, porque ele foi eleito para trabalhar pelo povo e assim irá 

fazer. 

 

Nada mais havendo a tratar e 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 vinte e um dias do mês de 

março do ano de dois mil e dezessete.  

 

 

 Marcio Andre Scarlassara 

    Secretário 

  

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 

 


