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ATA DA 9a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04/04/2017. 

 

 

 Aos quatro dias do mês de abril 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. 

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 vinte e oito de março do ano de dois mil e dezessete, se 

encontra à disposição dos nobres pares na secretaria da Casa. Foi lido 

Ofício n° 02/2017 de autoria do Excelentíssimo Senhor Vereador 

Josias de Carvalho solicitando ao Senhor Sidnei Vieira do Carmo, 

Diretor Administrativo, que abone sua falta na Sessão Ordinária do dia 

14 de março devido convocação para participar da audiência de 

Conciliação, instrução e julgamento no Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, na Comarca de Juína no mesmo dia. Ofício nº 001/2017 

de 04 de abril do Senhor Elias Alves, Presidente do Partido Republicano 

da Ordem Social – PROS, informando que o Vereador Fabiano Domingos 

dos Santos, será o líder da bancada nesta Casa de Leis. 
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Em seguida o Senhor Presidente determinou ao primeiro secretário a 

leitura do expediente. 

 

APRESENTAÇÃO DE PROJETOS 

 

 

Projeto de Lei Complementar nº 01/2017 de autoria do Executivo 

Municipal; que em súmula: Dispõe sobre a revisão do Plano Diretor do 

Município de Naviraí-MS, e dá outras providências. O Senhor 

Presidente perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, 

entendendo que sim, encaminhou às comissões para que possam analisar 

e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento 

interno. 

 

Projeto de Lei Complementar nº 02/2017 de autoria do Executivo 

Municipal; que em súmula: Estabelece as competências e atribuições ao 

cargo de provimento efetivo de Fiscal de Tributos, criado através da 

Lei Complementar nº 25/2000, e dá outras providências. O Senhor 

Presidente perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, 

entendendo que sim, encaminhou às comissões para que possam analisar 

e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento 

interno. 

 

Projeto de Resolução nº 01/2017 de autoria do Vereador Antonio 

Carlos Klein e outros Edis (Claudio Cezar Paulino da Silva, Maria Cristina 

Tezolini Gradella, Lourdes Elerbrock e Rosangela Farias Sofa); que em 

súmula: Acrescenta os itens “a” e “b” ao inciso VII do Artigo 33 do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Naviraí. O Senhor 

Presidente perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, 

entendendo que sim, encaminhou às comissões para que possam analisar 
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e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento 

interno. Usou a palavra o Vereador Antonio Carlos Klein, que 

cumprimentou a todos e falou que esse projeto atende aos interesses 

de todos os vereadores e de toda a população, porque o artigo 33 

obriga a mesa diretora a apresentar o balanço do mês anterior até o dia 

vinte de cada mês, fazer a publicação no portal de transparência e 

também afixar no mural da câmara, mas acontece que o balanço da 

câmara é uma peça técnica de difícil compreensão para as pessoas que 

não tem o contato diário, e de um modo geral é difícil saber, então está 

acrescentando esse relatório simplificado da receita da despesa, e 

junto com o balanço técnico virá um documento dizendo o que entrou na 

parte do duodécimo e no final falando que foi feito o pagamento das 

despesas do mês e que sobrou tantos reais para o mês seguinte, e dessa 

forma todos irão saber exatamente o que a Câmara pagou, quanto 

dinheiro entrou e o que sobrou para o mês seguinte, se vai ter sobra 

para devolver ao município, e a população terá a ciência de uma forma 

bastante clara e limpa, porque da forma como é feito até mesmo ele que 

é contador formado, já gerenciou e foi dono de escritório de 

contabilidade, ele tem noção, mas quando pega o balanço da câmara ou 

da prefeitura tem dificuldades, tem que analisar bem para saber o que 

é. Não vai alterar em nada a contabilidade da câmara, não vai acarretar 

despesas, mas vai dar condição de todos os vereadores e da população 

para saber exatamente a cada mês, quantos que a câmara tem em caixa 

e o que pagou. 

  

  

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 
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Requerimento n° 49/2017 de autoria dos Vereadores Lourdes 

Elerbrock, Claudio Cezar Paulino da Silva e Antonio Carlos Klein e 

Ederson Dutra; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo e ao Senhor Jaimir José da Silva, 

Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, requerendo relatório 

detalhado sobre a quantidade de veículos oficiais existentes nos 

poderes executivo e legislativo, que fazem parte do patrimônio do 

município, e os referidos setores pelos quais estão sendo utilizados. 

Solicitamos que o relatório apresente a marca e a placa do veículo. 

Requeremos, ainda, informações sobre a adequação de todos os veículos 

oficiais ao determinado pela Lei nº 1878/2014, e caso exista algum 

veículo, pertencente ao patrimônio público municipal, em situação 

irregular, quanto a referida lei, que seja esclarecido o motivo. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador Claudio 

Cezar falando que é para ter facilidade para identificar quando o carro 

é oficial, porque se tem o brasão do município fica fácil para as pessoas 

acompanhar e saber o local onde está, porque estamos no tempo da 

transparência e só assim para mudar e melhorar a política. Em seguida o 

Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Requerimento n° 50/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Eduardo 

Mendes Pinto, Gerente de Administração, requerendo relatório 

referente a todos os imóveis alugados pela Prefeitura Municipal de 

Naviraí, contendo: valor, período de locação, endereço, finalidade e 

nome dos proprietários do imóvel. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor cumprimentando a todos e 

falando que esse requerimento apresentando já foi matéria objeto um 
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ano atrás aproximadamente e que é necessário atualizar esses dados, 

porque tenta fazer o seu papel de fiscalização e de apontar caminhos; 

está pedindo um relatório simplificado constando endereço de todos os 

imóveis que estão locados pela prefeitura, a finalidade para qual ele foi  

locado, se para residência como a questão dos moradores que perderam 

suas casas no Vila Alta e hoje estão no aluguel social, dos moradores da 

Rua Shakespeare, enfim ou órgão público constando o valor que é pago, 

o tempo do contrato e o proprietário do imóvel, para que possam 

vislumbrar o que é empregado em aluguel de imóveis no município e 

também para pensar juntos como uma forma de reduzir essa questão; 

falou dos deputados que tem ajudado e contribuído com o município 

através das emendas e entende que o aluguel dos imóveis também é uma 

das questões e aproveitou para falar de um especificamente que é pago 

aluguel, que foi objeto de requerimento da comissão da saúde que é o 

Posto de Saúde São Pedro, que continua na Rua Vidal de Negreiros em 

condições precárias e já foi encaminhado esse requerimento há mais de 

um mês e falaram que estava em tramitação e que faltava poucas coisas, 

mas até agora não houve mudança e comentou que passou em frente ao 

imóvel que é pretendido para a instalação do posto, que também será 

alugado, mas muito mais amplo e com melhores condições, na Rua 

Henrique Dias em frente ao parque Sucupira, mas não há qualquer sinal 

de movimentação de manutenção naquele imóvel. O vereador Ederson 

pediu um aparte, que primeiramente cumprimentou aos ouvintes da 

rádio cultura, seu amigo Jacaré, professor Ronan, ex vereador Mário 

Gomes, ex vereador Jaime Dutra, seu amigo Ademar, Felipe um dos 

melhores gerentes que já passou pelo Procon, que deveria estar no 

governo, mas não foi reconhecido, enfim falou que esteve no posto de 

saúde junto com a Cris Gradella, Fi da Paiol, que fizeram requerimento e 

constataram que o posto de saúde estava em situação precária e 

insalubre, só que nessa gestão saúde não é prioridade, o que é 
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prioridade é cultura,  porque alugaram um prédio amplo, bonito e 

arejado para a gerência de cultura, e o posto de saúde continua do 

mesmo jeito infelizmente, porque dinheiro tem o que não tem é vontade. 

O vereador Júnior falou que sua visão é bem parecida, porque se já deu 

tempo de fazer uma locação de um prédio para a fundação de cultura 

que também tem a sua importância, já deveria ter dado tempo de fazer 

essa mudança do posto de saúde, por ter uma condição insalubre e que 

não dá o devido respeito, a garantia de direitos para os cidadãos que 

dependem daquele posto de saúde, então deixa mais um alerta e faz a 

cobrança da mudança imediata deste posto de saúde que não oferece 

condições adequadas de trabalho para os servidores e para o 

atendimento a população. Com a palavra o vereador Marcio Scarlassara 

falando que ficou triste com locação feita para a cultura, feita em um 

bairro nobre e residencial, onde o pobre está sendo excluído nessa 

administração, porque levar um departamento de cultura para um bairro 

nobre é para o pobre não chegar nem perto. Aproveitou para falar e 

agradecer ao Dr. Antonito e família, que está cedendo de graça por 

quatro anos, a nova sede do CAPS, que será no prédio da antiga sede do 

corpo de bombeiros, terá uma sala de psicologia, sala médica, 

assistência social, terapia ocupacional para os dependentes, cozinha, 

sala de arquivos, sala de enfermagem e atendimento, então será um 

local amplo para toda população de Naviraí, e ressalta a bela atitude de 

um ex vereador e médico Dr. Antonito e da família que está cedendo o 

imóvel sem ônus nenhum para o município,  para tratar os doentes 

psiquiátricos e dependentes químicos, e vai sobrar um espaço grande e 

sugere ao prefeito que leve o conselho tutelar pra lá, pois ninguém sabe 

onde é o conselho tutelar, porque é um local central e de fácil acesso 

para toda população. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 
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O Presidente Jaimir agradeceu a presença dos ex vereadores Mário 

Gomes, Jaime Dutra, da imprensa, Edilson Oliveira do Sul News, 

Claudemir  do Portal Veja MS, José Luiz Bressa do Jornal JK News, 

Rick Eventos, Portal do Conesul. 

 

Pela ordem falou o Vereador Ederson Dutra, agradecendo a presença da 

Joyce do Bairro Ipê e Pitu do João de Barro. 

 

Requerimento nº 51/2017 de autoria do Vereador Ederson Dutra, 

Fabiano Domingos dos Santos e Eurides Rodrigues; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Reinaldo Azambuja, Governo do 

Estado de Mato Grosso do Sul, com providências para ao Senhor Ednei 

Marcelo Miglioli - Secretário de Infraestrutura do Estado de Mato 

Grosso do Sul, com cópia para ao Excelentíssimo Senhor Pedro Kemp , 

Deputado Estadual de Mato Grosso do Sul, requerendo informações 

sobre o andamento do processo de estadualização e asfaltamento do 

trecho de 14km, que liga a BR-487 à MS-489, estrada vicinal, principal 

acesso ao Distrito do Porto Caiuá. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, em seguida o Senhor Presidente colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 52/2017 de autoria da Comissão de Educação, Saúde 

e Assistência Social; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

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

Augusto Bonicontro, Gerente de Saúde, com cópia para o Senhor José 

Pereira da Silva, Presidente do Conselho Municipal de Saúde, ao 

Excelentíssimo Senhor Daniel Pivaro Stadniky, Promotor de Justiça, 

requerendo que sejam tomadas as Providências necessárias à solução 

das demandas apontadas apresentadas no Relatório de Visita Técnica 

da Comissão de Saúde nas Unidades de Básicas de Saúde do nosso 
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município. Requer ainda que sejam informados a esta Casa de Leis, no 

menor prazo possível, as medidas já adotadas a partir do recebimento 

das Recomendações n.º 002/2017 e 003/2017 de origem no Ministério 

público Estadual. O Senhor Presidente colocou em discussão, usou a 

palavra a vereadora Cris Gradella que cumprimentou a todos e falou que 

esse relatório da visita técnica, é de todas as unidades de saúde que 

visitou com todas base no inquérito do ano de 2014 feito para 

prefeitura e encaminhado à câmara para providências, onde tiveram um 

norte para seguir e ver se na época aquelas adequações que deveriam 

ter sido feitas foram solucionadas e a real situação hoje dessas 

unidades. Nesse relatório que estará a disposição de todos os 

vereadores nesta Casa, será encaminhado também ao controle social, 

que é conselho municipal de saúde e ao Ministério Público que foi de 

onde originou tudo isso. De um modo bem resumido, falou que podem ver 

que algumas melhorias foram feitas, outras permanecem igual, sem ter 

feito nada, outras em situações bem grave como o Posto de Saúde São 

Pedro que mudou de local, porque na época do inquérito era em um local 

e hoje é em outro totalmente inadequado, e isso consta no relatório. 

Com a palavra o Vereador Júnior do PT falando que foi encaminhado 

para o prefeito, para o gerente municipal de saúde que é quem tem que 

tomar as providências a respeito das demandas, será encaminhado 

também para Conselho Municipal de Saúde para acompanhamento, para 

o controle social e para o Ministério Público Estadual que auxilia na 

fiscalização do poder público, e gostaria de destacar dois pontos do 

relatório, que primeiro chegaram a conclusão que seja necessário que 

haja maior atenção do poder público com as unidades básicas de saúde, 

PSF´s, porque se atendem bem a população, consegue diminuir bem os 

custos da saúde e diminuir também o grande número de pessoas que 

procuram o hospital municipal com questões que se estivessem 

estruturados os postos de saúde, poderia ter sido resolvido ali mesmo 
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no seu bairro e não precisariam sair do outro lado da cidade como no 

Jardim Paraíso para ir à santa casa. Um aparte da vereadora Cris 

Gradella falando que tem o dinheiro do PMAQ que pode ser utilizado 

justamente para essas adequações que necessitam ser feitas nas 

unidades de saúde; tem recurso carimbado que já está em conta. O 

vereador Júnior falou que é importante destacar isso, porque não 

precisa investir recurso próprio, porque o recurso já está na conta e 

destinado para esse tipo de melhoria, então o que querem é que haja 

agilidade por parte da administração e da gerência de saúde, porque a 

maior parte destas demandas, são estruturais, como infiltração, falta 

de placas de sinalização, instalação de aparelho de ar condicionado, 

enfim demandas estruturais que podem ser resolvidas com esse 

recurso. E segundo quer destacar o empenho das equipes, porque 

mesmo em condições adversas tem buscado atender a população da 

melhor maneira possível, e noventa por cento dessas demandas que são 

relatadas aqui, já foram objeto de ofícios ou de comunicação interna 

por parte das enfermeiras responsáveis pelos PSF´s, isso que os 

vereadores constataram, ela já tinham formalizado para a gerência de 

saúde, então só falta a gerência de saúde destina esse recurso para o 

qual ele veio e dar agilidade na solução dessas demandas. Com a palavra 

a vereadora Lourdes Elerbrock falando que viu todas as deficiências e 

que já vem desde 2014 e que sempre teve esse dinheiro do PMAQ e não 

foi usado, mas o que mais a entristeceu, foi que em reunião com o Dr. 

Fabio Bonicontro, gerente de saúde, foi que ele garantiu que já estava 

reformando a casa onde irá funcionar o novo posto de saúde São Pedro, 

e agora está constatado que a casa foi alugada, mas não mexeram em 

nada; e também tinha falado que todos os aparelhos como de 

ultrassonografia, raio X, mamografia, estavam consertados e ela 

colocou em rede social, mas várias pessoas a procuraram e disseram que 

não estão funcionando. Um aparte da vereadora Cris Gradella, falando 
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que em sequencia da vinda do Dr. Fábio, no final da mesma semana, 

realmente foi liberado pela vigilância sanitária estadual, o mamógrafo e 

voltará a funcionar amanhã dia 05/04 no centro de especialidades 

médicas, informação que teve na gerência de saúde e que estão sendo 

agendadas pelos PSF´s. A vereadora Lourdes falou que essa não foi a 

informação que a paciente passou, mas se for é um motivo para ficar 

menos apreensiva. Com a palavra o vereador Ederson Dutra falando que 

é bom que os vereadores façam uma visita para comprovar se realmente 

estará funcionando. Com a palavra o vereador Fi da Paiol falando que é 

bom os vereadores começarem a fazer blitz nos postos de saúde e na 

santa casa para ver realmente o que está acontecendo, e comentou 

sobre mais um caso acontecido na santa casa em que o senhor levou o 

seu filho às 4h30min e ficou mais de quarenta minutos e não foi 

atendido nem mesmo pela recepcionista; aproveitou para falar que o 

mês passado esteve na santa casa à noite e tinha um paciente passando 

mal com cólica renal e solicitou para a enfermeira colocar o paciente 

para dentro para ser atendido, e ela disse que aquele era o 

procedimento, onde houve um desentendimento entre os dois e a 

enfermeira pediu para que ele se retirasse. No dia seguinte teve uma 

reunião com o diretor clínico da santa casa e ele, Dr. Jackson perguntou 

o que um vereador tem que fiscalizar na madrugada, e ele responde que 

fiscaliza essa falta de atendimento e falta de atenção e pede aos 

vereadores que fiscalizem mais de perto, porque estão deixando a 

desejar. Com a palavra o vereador Marcio Scarlassara parabenizando a 

comissão de saúde e falou que os vereadores estão fazendo sua parte, 

fiscalizando e dando sugestões para as melhorias, mas não cabe aos 

vereadores executar e sim aos administradores do executivo. Comentou 

ainda que também passou por uma situação semelhante quando uma 

família ligou para ele para falar que a criança estava gritando de dor e 

sem atendimento, foi até lá e internaram a criança, mas apenas no outro 
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dia que foi atendido por um especialista e teve que leva-lo para 

Dourados para fazer uma cirurgia de hérnia e está na UTI. Falou que na 

noite de ontem foi até a santa casa, que estava lotada e apenas dois 

médicos para atender, onde ele procurou o diretor do hospital e pediu 

para chamar o terceiro médico, então é que se nota o despreparo dessa 

gestão com relação à saúde. Um aparte do vereador Fi da Paiol falando 

que seria interessante que o diretor da santa casa visse as filmagens da 

madrugada de domingo para saber quem era o plantonista que estava no 

dia que o seu amigo não foi atendido, para que seja responsabilizado por 

seus atos, aplicando algum tipo de punição ou advertência, e também 

para tentar consertar as falhas e capacitar essas pessoas. O vereador 

Marcio falou que se ele não intervisse no caso da criança, ela poderia 

ter ido a óbito, então disse que vai continuar indo a santa casa para dar 

auxilio à população. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 53/2017 de autoria dos Vereadores Ederson Dutra e 

Simon Rogério Freitas Alves da Silva; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Eduardo Mendes Pinto, Gerente de 

Administração, requerendo informações sobre o funcionamento do 

portal da transparência do município, por tratar-se de uma ferramenta 

exigida pela Lei Federal nº 131/2009, que serve para facilitar o 

acompanhamento pela sociedade, tanto das ações do executivo, como 

dos gastos públicos, destacando: a) quem é o responsável atualmente 

pelo portal, monitorando as informações? Ocorreu, por exemplo, uma 

determinação do MPE na gestão passada de que estivesse no portal a 

escala de Médicos em serviço nas unidades de saúde e também no 

plantão do Hospital. Essa publicação foi feita pela última vez em 

dezembro. b) quem está respondendo aos questionamentos feitos pelo 
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E-SIC - sistema eletrônico de acesso ao cidadão? Estas perguntas 

feitas por e-mail têm prazo para serem respondidas. c) quem é a pessoa 

responsável pela obtenção das informações nas Gerências e posterior 

repasse das mesmas ao cidadão que fez o questionamento? É sabido que 

ouve um investimento de capacitação oferecida pela CGU na gestão 

passada para o responsável pelo portal, mas o mesmo foi descartado 

pela nova gestão. Precisamos saber se a pessoa responsável já passou 

pela capacitação e qual foi o critério para escolha da mesma. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, usou a palavra o vereador Ederson 

Dutra falando que o portal da transparência é uma ferramenta, porque 

se o cidadão quiser fazer uma consulta em um determinado posto de 

saúde, ele entra no portal e fica sabendo qual o médico que estará 

fazendo atendimento, mas desde dezembro esse sistema não está 

sendo alimentado. Comentou que o ex prefeito Léo Matos recebeu uma 

determinação do MP para que capacitasse uma pessoa para responder 

por aquele setor. Então a pessoa que o sucedeu também tem que passar 

por esse treinamento, porque os questionamentos feitos pelos cidadãos 

são feitos através do portal da transparência, onde tem prazo para ser 

respondido. E se o portal da transparência não estiver funcionando na 

sua plenitude gera improbidade, então não pode colocar uma pessoa sem 

capacitação no local, porque é um setor que faz a ligação do executivo 

com a população. Um aparte do vereador Simon que cumprimentou a 

todos e frisou o tamanho da importância que é o portal da 

transparência, mas infelizmente é um setor da prefeitura que está 

sendo mal gerido. Um aparte da vereadora Lourdes perguntando se a 

pessoa que foi capacitada na gestão anterior foi mandada embora da 

prefeitura, porque pelo que está observando pessoas competentes e 

fundamentais em cada setor foram mandadas embora e colocaram 

pessoas não que sabem desempenhar bem a função; então tem a 

necessidade que o prefeito e os gerentes observem que tem que manter 
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as pessoas que foram capacitadas, para que não gaste mais, porque 

todas as vezes que trocar o prefeito terá que preparar novas pessoas? 

O vereador Ederson respondeu a pergunta da vereadora Lourdes 

falando que o funcionário foi demitido no primeiro dia do governo. Para 

finalizar falou que o portal da transparência não é apenas para encher 

de números e colocar relatórios financeiros, existe a parte social 

também, mas nesse governo não está tendo. Com a palavra a vereadora 

Rosângela que cumprimentou a todos e falou que o portal tem que 

funcionar para eliminar as críticas, produzir elogios, esclarecer as 

dúvidas e cumprir a velha promessa de ser diferente da gestão passada 

e ser transparente; então não estão pedindo nada mais do que deveria 

estar sendo cumprido e funcionando. Em seguida o Senhor Presidente 

colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação nº 61/2017 de autoria da Vereadora Rosangela Farias Sofa; 

expediente endereçado ao Senhor Adriano José Silvério, Gerente de 

Serviços Públicos, indicando que seja realizada a limpeza, no espaço 

situado no final das Ruas: Sucupira III e Aimorés, no bairro Jardim 

Vale Encantado. Com a palavra a vereadora falando que havia feito uma 

promessa que não iria ficar pedindo para limpar terrenos baldios porque 

isso é obrigação, mas os moradores mais uma vez vieram procura-la para 

reclamar e como o gerente Adriano está realizando um grande trabalho, 

resolveu pedir, porque entende que está ajudando a gerência de 

serviços urbanos na identificação dos pontos mais críticos onde não 

pode esperar. Aproveitou para chamar atenção dos munícipes para que 

tenham um pouco mais de responsabilidade com o lixo que geram e onde 

colocam. Um aparte do vereador Fi da Paiol falando que está vendo um 

ótimo resultado na limpeza pública, que é um setor que realmente 

funciona e aproveitou para solicitar ao prefeito para adquirir mais 

máquinas para fazer a retirada dos entulhos. Comentou para os 
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moradores do Bairro Ipê sobre a questão dos animais soltos, que o 

gerente já está tomando as devidas providências e deixa um alerta aos 

proprietários desses animais, que a gerência vai recolher e prender 

todos. A vereadora Rosangela comentou que sabe a situação precária 

que a gerência encontrou com a falta de maquinários, mas que estão 

fazendo um ótimo trabalho, então pede aos cidadãos que não joguem 

entulhos nas estradas, e que irá falar com o gerente para ter um local 

adequado onde jogar. Sobre a vigilância sanitária o gerente José Mario 

pediu apoio e a colaboração dos munícipes proprietários de bovinos e 

equinos que se responsabilizem pelos seus animais, porque estão 

causando transtornos e acidentes e quem está ficando com os 

problemas e despesas é o município e os proprietários dos carros e 

motos, se não cuidarem serão responsabilizados judicialmente pelos 

dividendos de carros amassados e pessoas machucadas. Um aparte da 

vereadora Cris Gradella falando que quando a prefeitura recolhe esses 

animais nas ruas, também gasta com alimentação adequada, pessoas 

para cuidar, e as vezes o proprietário do animal se sente tão a vontade 

que fica meses sendo tratado pela prefeitura, então a população precisa 

ter consciência que quem tem animal, tem que cuidar e ter um local 

próprio. A vereadora Rosangela falou que é preciso se unir e quando 

alguém vir alguma coisa errada tem que denunciar, não pode se 

acovardar e nem esconder.  Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que faça o encaminhamento da indicação apresentada.  

 

Indicação n° 62/2017 de autoria dos Vereadores Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior, Claudio Cezar Paulino da Silva e Rosangela Farias Sofa; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para o Senhor Eduardo Mendes Pinto, 

Gerente de Administração, o Senhor Luis Henrique de Almeida Bruno, 

Gerente de Desenvolvimento Econômico, indicando que seja aumentada 
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a carga horaria dos veterinários efetivos do município, de 20 (vinte) 

horas para 40 (quarenta) horas semanais. E que seja nomeado mais um 

profissional para o mesmo cargo. Com a palavra o vereador Júnior do PT 

falando que esteve em uma reunião, onde estavam presentes os dois 

veterinários efetivos da prefeitura, a Senhora Ana Paula e o Senhor 

José Mário, uma responsável pelo SIM – Serviço de Inspeção Municipal 

e ele responsável pela vigilância sanitária, ocorre que a demanda do 

município está muito além da capacidade estrutural para poder atender, 

e por diversas vezes foi cobrado aqui o serviço de inspeção municipal de 

ter mais produtos de origem animal licenciados ou certificados para 

serem comercializados no nosso município, mas infelizmente a 

capacidade que o município tem é insuficiente, porque além de ter só 

dois veterinários, um na função de vigilância sanitária e outro na função 

de inspeção municipal com a carga horária de vinte horas, ou seja, 

quatro horas por dia, então é humanamente impossível fazer dar conta 

de toda demanda existente no município com essa carga horária. Sabe 

que o concurso feito na época foi para quatro horas, vinte horas 

semanais, mas é possível ser ampliado; sabe-se que a administração já 

vem aproximadamente há vinte e quatro dias discutindo uma 

reformulação no organograma que até hoje não chegou aqui na câmara e 

não sabe de que forma será, mas já que está discutindo, que seja 

discutido esse enquadramento. Um aparte do vereador Fi da Paiol 

falando que realmente é impossível trabalhar com apenas dois 

veterinários. O vereador Júnior deu o exemplo da questão do 

assentamento Juncal que produz e talvez a mais significativa seja do 

frango e hortaliças, mas também tem outros produtos de origem animal, 

tem o doce, queijo, que hoje não tem esse serviço de inspeção 

acompanhando pela insuficiência de profissionais. Em 2014 foi feito um 

concurso para médico veterinário e foram aprovados seis pessoas, e até 

agora só foi chamado uma desde a homologação do concurso, e ele se 
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recusa a acreditar que apenas uma veterinária trabalhando só quatro 

horas por dia seja suficiente para poder dar conta de toda a demanda 

de uma população de cinquenta mil habitantes; então está requerendo 

melhorias nas condições de trabalho desses profissionais, ampliação do 

quadro funcional efetivo, e ampliação da carga horária para que consiga 

atender em melhores condições os pequenos produtores, a 

agroindústria existente no município para que possam expandir suas 

atividades. Falou ainda que está conversando com os deputados Zeca e 

Vander, no sentido de garantir emenda parlamentar para destinar para 

agroindústria para apoiar a questão do frango, e fez um elogio público a 

veterinária Ana Paula pela dedicação na agilidade nas cotações de 

equipamentos, e deixa o seu reconhecimento à essa profissional que se 

mostrou totalmente competente e capaz por estar onde está. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada.  

 

Indicação nº 63/2017 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 realizada, urgentemente, 

a pavimentação asfáltica das ruas Cometa, Jesuína Fogaça, Via Láctea e 

Celeste, no bairro Sol Nascente, atendendo aos pedidos desesperados 

dos moradores do local.  Com a palavra a vereadora autora falando que 

em visita ao bairro viu que são pedaços de ruas que dá para a prefeitura 

fazer em um prazo rápido, porque não é um trabalho grandioso, em todo 

local tem onde o asfalto parou e ficou duas ou três quadras sem asfalto, 

onde tem um orquidário, fábrica de carrocerias, oficina que tiveram que 

dispensar funcionários porque os carros não chegam até os locais por 

ser de difícil acesso, então quer que a prefeitura através da  gerente 

Ana Paula olhe com muito carinho, porque essas ruas já foram 
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contempladas com o asfalto, mas que seja feito imediatamente, porque 

vai gerar empregos a mais, e é o que mais necessitam no momento. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Indicação n° 64/2017 de autoria dos Vereadores Maria Cristina 

Tezolini Gradella e Simon Rogério Freitas Alves da Silva; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, 

com providências para o Senhor José Mário Fernandes, Gerente do 

Núcleo de Vigilância em Saúde, o Senhor Fábio Augusto Bonicontro, 

Gerente de Saúde, indicando que seja feita adesão ao programa de 

incentivo financeiro do governo estadual nos termos da Lei n°. 4.841 de 

14 de Abril de 2016, que dispõe sobre o repasse para os Agentes de 

Saúde, assim denominados: - Agente Comunitário de Saúde; - Agente de 

Combate de Endemias; - Agente de Saúde Indígena; - Agente de Saúde 

Pública; - Agente de Saúde de Vigilância Epidemiológica; - Guardas de 

Endemias no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Com a palavra a 

vereadora Cristina Gradella enfatizando que essa adesão ao programa 

do Estado de Mato Grosso do Sul, foi uma resolução da comissão que é 

feita por todos os secretários de saúde dos municípios de MS junto 

com o secretário estadual de saúde, que fazem uma reunião mensal e 

nas reuniões saem todas as demandas dos municípios no âmbito da 

saúde, e em uma reunião em agosto de 2016 saiu uma solicitação por 

parte dos municípios para o combate do mosquito aedes aegypti por 

termos surtos há vários anos em todo o estado, uma das ações foi criar 

esse incentivo financeiro para os agentes de endemias, agentes de 

saúde pública e para os agentes comunitários de saúde, que é mediante 

termo de adesão feito por cada agente, ele tem que assinar que ele 

quer e se compromete a fazer o combate do aedes aegypti, então o 

Estado se compromete a pagar mensalmente um incentivo pra esses 
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agentes, vai fazer um fundo estadual de saúde pro fundo municipal de 

saúde e a prefeitura estará repassando esse valor ou parte desse valor 

pros agentes, isso tem que ser estabelecido definindo os critérios do 

município, esse valor é pago por agente, pago pela prefeitura e 

repassado para os funcionários. Isso é muito importante e acredita que 

o prefeito estará fazendo essa adesão porque é muito importante estar 

combatendo o mosquito, visitando casa a casa, nos quintais vistoriar, ver 

se não tem copinhos no chão, se não tem criadouros dos mosquitos e na 

hora remover esses possíveis focos do mosquito. Dentro dos critérios 

para o pagamento dos agentes, são vários estabelecidos pelo Estado, 

onde estarão monitorando essas ações, como estarão recebendo, não 

pode pegar atestado, não pode estar em desvio de função e realmente 

tem que estar no campo; tem que ser discutido na prefeitura com os 

funcionários e com os agentes para estar regulamentando esse 

pagamento, então pede juntamente com o vereador Simon para que o 

prefeito e o gerente de saúde acatem e agilize o mais rápido possível  

essa adesão. Com a palavra o vereador Ederson convidando os 

moradores do Bairro Jardim Progresso para participar do mutirão 

promovido pelo Presidente Rick Eventos que será realizado nos dias 06 

e 07 de abril, e todos deveriam seguir o exemplo desse presidente que 

está imbuído nessa causa de limpeza, porque quando chegar a época das 

chuvas, a prefeitura vai ter o mínimo de trabalho, e espera que o 

prefeito, os gerentes, Adriano, Maria Alice deem total apoio a esse ato. 

Em seguida solicitou ao secretário que faça o encaminhamento da 

indicação apresentada. 

 

Indicação n° 65/2017 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues, 

Fabiano Domingos dos Santos e Josias de Carvalho; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, 

indicando que sejam promovidos estudos necessários, em parceria com 
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órgãos competentes, visando implantar sistema de vigilância eletrônica 

com câmeras filmadoras na Avenida João Rigonatto, nas imediações do 

Bairro Vila Nova e no prolongamento da Avenida Fátima do Sul nos 

bairros Portinari I e II. Com a palavra o Vereador Eurides 

cumprimentando os Senhores Manoel Pinheiro, funcionário da Sanesul, 

Ronaldo Camilo, Ademar e Nelson, e disse que fez essa solicitação a 

pedido dos moradores do referido bairro, devido a falta de iluminação e 

a falta de vigilância, causando temor principalmente aos estudantes do 

período noturno. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário que faça o encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Indicação n° 66/2017 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues, 

Fabiano Domingos dos Santos e Josias de Carvalho; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, 

indicando que seja feita a instalação da rede de iluminação pública na 

Rua Júlio Soares, no bairro Vila Alta. Com a palavra o vereador Ederson 

Dutra falando que essa solicitação veio em hora boa porque a cidade 

está na escuridão, comentou que nas redondezas da rodoviária as luzes 

ficam piscando porque toda a avenida está em curto, a Rua Vidal de 

Negreiros está totalmente escura, assim como os bairros, então disse 

que gostaria de entender como uma gestão não se atenta a isso, porque 

os munícipes estão correndo riscos. Um aparte do vereador Fi da Paiol 

falando que a Avenida Mato Grosso também está com problemas e essa 

é uma pasta que não pode se queixar que está sem dinheiro, porque a 

COSIP é revertida cem por cento para a manutenção da iluminação 

pública. O vereador Ederson falou que é falta de gestão mesmo, falta 

de cumprir o que prometeu e a má gestão está acabando com o 

município e a população não merece isso, a iluminação pública tem que 

ser resolvida o mais rápido possível. Em seguida o Senhor Presidente 
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solicitou ao secretário que faça o encaminhamento da indicação 

apresentada. 

 

Moção de Pesar n° n° 11/2017 de autoria da Vereadora Rosângela 

Farias Sofa e demais Edis; expediente endereçado aos familiares do 

Vosso Reverendíssimo Padre Ênio Gomes do Nascimento e Diocese de 

Naviraí, apresentando as nossas condolências pelo falecimento do Padre 

Ênio Gomes do Nascimento, ocorrido no dia 31 de março do corrente 

ano. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte o coração dos 

familiares e de todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo. 

Pelo trabalho profícuo na Diocese de Naviraí e na Catedral Nossa 

Senhora de Fátima, o Padre Ênio, em sua missão evangelizadora, ajudou 

centenas de pessoas, levando a palavra de Deus, orações e ações de 

benevolência a todos que necessitavam. Rogamos a Deus que traga 

conforto aos corações enlutados e que o Padre Ênio descanse em paz na 

Glória do Senhor. Com a palavra a vereadora Rosangela falando que é um 

momento muito triste quando fala da partida do Padre Ênio, e que 

Naviraí não perdeu só um padre, mas um filho, e comentou que o 

conheceu quando criança porque moravam na mesma serraria, e sempre 

teve muito carinho com ele e com a família; e com o chamado de Deus se 

fez padre, sempre com palavra meiga, amiga e acolhedora com seus 

conselhos; então deixa aqui o seu carinho com essa moção de pesar e 

que sente muito a perda desse amigo. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário que faça o encaminhamento da moção 

apresentada. 

 

Moção de Pesar n° 12/2017 de autoria do Vereador Fabiano Domingos 

dos Santos, Ederson Dutra, Eurides Rodrigues e Lourdes Elerbrock; 

expediente endereçado aos familiares do Senhor Emídio Francisco de 

Brito, apresentando nossas condolências à família enlutada, pelo 
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falecimento do Senhor Emídio Francisco de Brito, ocorrido no dia 

28/03/2017, o mesmo era proprietário da bicicletaria Universo e um 

dos membros mais antigos da Igreja Cristã do Brasil em Naviraí. Que 

neste momento de imensa tristeza e sofrimento rogamos a Deus que dê 

forças aos familiares, para que possam lidar com este momento difícil. 

Sabedoria e coragem para seguir em frente, em memória dos que se 

foram. Que Deus ilumine a vida e conforte o coração dos familiares 

enlutados. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário que 

faça o encaminhamento da moção apresentada. 

 

Pela ordem o Vereador Júnior do PT propôs uma moção de 

congratulação. 

Moção de Congratulação Verbal de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior e Vereadora Lourdes Elerbrock, parabenizando ao 

Senhor José Wagner Ruiz Rodrigues, fisioterapeuta, proprietário da 

Clínica Fisiolife, pelos dez anos de serviços prestados aos munícipes de 

Naviraí, profissional extremamente dedicado, competente e amigo de 

muitos anos. O Senhor Presidente colocou em discussão e votação, que 

foi aprovada. 

 

 

 

TRIBUNA 

 

 

Usou a tribuna o Vereador Marcio Andre Scarlassara, cumprimentando 

ao presidente, vereadores, ouvintes da Rádio Cultura, público que se faz 

presente, como sua amiga Ivone, Valdemar do CIAT, Joyce do Ipê, 

Jadilson e aproveitou para parabeniza-lo pelo Projeto de futebol 

Nascer inaugurado no sábado, e disse que usa a tribuna para falar da 
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sua semana, como foi e o que tem buscado e lutado por Naviraí, e falou 

que em todas as sessões estão falando da saúde, e a comissão da saúde 

fez um relatório, que leu detalhadamente e viu que estão dando 

soluções ao prefeito municipal e ao gerente de saúde e espera que eles 

aceitem e que ouçam os vereadores, porque estão aqui para ajudar e as 

sugestões colocadas no relatório são os pedidos que a população faz e 

que estão sempre ouvindo e sendo encaminhadas. Relatou também o 

fato da criança que chegou com dor na santa casa as dez horas e 

precisou ser levada para Dourados às onze horas da manhã do outro dia 

com vaga zero, porque ficou brigando e pedindo, e foi feita cirurgia e 

está na UTI se recuperando, então vê o descaso com a saúde em 

Naviraí e isso o entristece porque vê a população menos favorecida 

sofrendo e pede a equipe de saúde que coloque mais médicos no hospital 

no horário de pico, que o médico fique de sobreaviso, porque fica 

impossível humanamente atender até cem pessoas com dois médicos, 

então pede essa gentileza aos responsáveis pela saúde, que eles possam 

olhar com mais carinho para a população que tanto precisa. Comentou 

também que esteve visitando a antiga sede do corpo de bombeiros, onde 

será o novo CAPS, agradecendo de público ao Dr. Antonito que cedeu o 

espaço gratuitamente por quatro anos, relembrando que ele Marcio da 

Araguaia que fundou o CAPS em Naviraí, por isso tem um carinho tão 

especial com os dependentes químicos e pacientes psiquiátricos e 

estará focado ali em ajudar a administração, conseguiu dois carros, um 

palio zero quilômetro doado pela deputada Mara Caseiro, um siena que 

foi doado pelo deputado estadual Paulo Corrêa, emendas do deputado 

Onevan de Matos e irá correr atrás de mais para voltar a ter o melhor 

CAPS do estado como já foi e quer habilitar também, porque hoje está 

em uma fase difícil sem o atendimento de um psiquiatra, mas estará 

brigando para o Dr. Flávio voltar a atender no CAPS, onde terá sala de 

psicologia, psiquiatria, assistência social, terapia ocupacional, cozinha, 
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sala de arquivos, sala de enfermagem, atendimento, então será montado 

um CAPS padrão e estará a frente ajudando no que puder com recursos 

financeiros e emendas; deixou seu abraço a toda população e que seu 

gabinete está aberto a toda população. 

 

Usou a tribuna o Vereador Ederson Dutra, agradecendo a presença do 

público presente, e falou que ele e os vereadores Taquara e Bugão 

deram umas voltas na cidade, visitando as creches e escolas do 

município, e que é um absurdo o que está acontecendo em Naviraí, 

porque na primeira creche visitada, chegaram na hora da merenda e 

ficaram sabendo que tem cento e dez crianças e só compram cinco 

quilos de carne moída que deve durar uma semana, então as crianças 

comem fubá puro apenas com o cheiro da carne; o leite será servido até 

o dia de amanhã porque não renovaram o contrato. Em outra creche as 

crianças estavam comendo bolacha de sal com chá de erva cidreira; e os 

gerentes falaram que haviam comprado alimentos e não compraram 

nada, tudo isso é revoltante, não podem tratar as nossas crianças dessa 

forma, elas estão ficando com fome, comentou que os funcionários das 

creches e escolas estão levando produtos de casa porque são humanos e 

se sensibilizam com as crianças, e os gerentes e o prefeito não veem 

isso, só jogam palavras ao vento falando que está melhorando, mas não 

melhorou nada até agora, porque a gerente da pasta não visita as 

creches para ver a situação, porque ele viu que não tem nada nas 

despensas. Se as crianças não comem ficam doentes, e se ficarem 

doentes vão pra santa casa e lá não tem atendimento adequado, então 

irão morrer. Falou que também passou nos postos de saúde e que 

também não tem o mínimo, não estão fazendo o preventivo porque não 

tem nem luvas, não tem gaze e nem seringas para insulina, e postaram 

em rede social que o prefeito comprou remédios, onde estão esses 

remédios e que remédios são esses? Diz que como vereador está aqui 
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para cobrar e ajudar, mas parece que o prefeito está vivendo em um 

mundo paralelo, porque nossa cidade está abandonada, sem gestor, sem 

gerente, não estão nem aí para o pobre que está sofrendo, espera que o 

Izauri tome atitude de prefeito e comece a exonerar metade desse 

secretariado, porque eles não sabem trabalhar, senão a população tem 

que ir à porta da prefeitura com suas famílias para que aconteça na 

marra.  

 

Usou a tribuna a Vereadora Rosângela Farias Sofa, agradeceu a todos 

que estão presentes e aos ouvintes da rádio por estarem prestigiando 

esse trabalho, e iniciou parabenizando o Senhor Jadilson Maciel Costa 

idealizador do Projeto Nascer que foi lançado no último sábado no 

Cooperclub, apoiado pelo empresário Adriano Gouveia, proprietário do 

Atacado Naviraí e pelo Jaimir do Bem Bom, que atenderá 

aproximadamente trezentas crianças com a prática de esportes, com 

reforço escolar e alimentação; o objetivo desse projeto é oferecer a 

essas crianças um novo caminho, com melhor conduta, melhor educação, 

ensinar a ter uma profissão que pode ser o esporte, e quem sabe ser um 

futuro jogador representantes da nossa cidade; esse projeto tem seu 

total apoio porque vê com bons olhos, mas até o momento só tem o apoio 

do Jaimir do Bem Bom e do Adriano do Atacado Naviraí, e estão 

buscando apoio, compromisso e uma parceria com o executivo, com os 

empresários da cidade e com o legislativo, para que tornem esse 

projeto cada vez mais forte para colocar essas crianças num ambiente 

sadio, porque investir nessas crianças é investir em nós mesmos para 

garantir tranquilidade para todos no futuro, porque quando temos 

crianças bem cuidadas, teremos uma nova geração sem problemas, 

então se coloca a disposição para visitar outros políticos para conseguir 

apoio. Falou ainda que está trabalhando firme sobre a coleta seletiva, 

aterro sanitário e a valorização do catador, e através de um ofício, 
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conseguiu com a festa do coopercowntry o direito de estar lá dentro 

fazendo a coleta do material reciclável, então terá pelo menos cinco 

catadores da Asecomar, para que a sociedade saiba que Naviraí tem 

uma associação há dezesseis anos e que estava parada devido a falta de 

apoio político, mas agora estão recebendo total apoio da nova gestão e 

espera que consigam efetivar o trabalho desses catadores junto a 

coleta seletiva neste município. Para finalizar falou que todos precisam 

ter mais educação, respeito e compromisso com tudo o que diz respeito 

à nossa cidade, e que seu trabalho sempre estará envolvido com essas 

questões, e pede que a população ajude a respeitar, a ter um 

compromisso e a buscar melhoria para o município. 

 

Usou a tribuna a Vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella, 

cumprimentando a todos os presentes e ouvintes, falando que quer 

deixar claro que as informações que obteve sobre o funcionamento do 

mamógrafo foi na gerência de saúde, então o mamógrafo já está 

habilitado, o agendamento já começou a ser feito pelos PSF´s e 

começará a ser feito os exames agendados no dia de amanhã às sete 

horas. As fisioterapias também retornaram e estão sendo agendadas no 

setor de regulamentação desde o final da semana passada e iniciou as 

sessões de fisioterapia ontem, e espera que realmente tudo isso que 

está falando esteja realmente acontecendo, porque foram as 

informações obtidas na gerência e que estará cobrando para que 

realmente funcione e o serviço chegue até o cidadão, porque acredita 

na administração, sabe que está empenhado, mas quer ver o povo ter 

acesso aos serviços, saber que os medicamentos foram comprados e que 

estão empenhados os valores é bom, mas quer que o remédio esteja na 

distribuição para a população poder recebe-lo. Para finalizar falou que 

seu gabinete está aberto a disposição de todos. 

 



 

 

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

 

SECRETARIA 

 

Usou a tribuna o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, 

cumprimentando ao excelentíssimo senhor presidente, nobres 

vereadores, ouvintes da Rádio Cultura, e falou das respostas que já 

vieram, começou com o seu pedido sobre a agilização da construção da 

rampa de embarque e desembarque do rio Amambaí, e que a gerente de 

obras respondeu que o projeto está em análise de desenvolvimento, 

juntamente com o projeto de urbanização e regularização fundiária, 

mas irá procurar maiores informações para que a população entenda 

bem em que pé está, porque ficou um tanto vago. Resposta também da 

indicação feita sobre as obras de drenagem e tapa buracos em frente 

ao Espaço Esperança, na Avenida Mato Grosso, que respondeu que já 

existe a drenagem, mas já sabiam disso e estará cobrando novamente; e 

o requerimento que fez para a saúde tratando do cumprimento da lei 

2009 de sua autoria que estabelece como prioritário os servidores da 

educação do município para a dose da vacina contra o vírus H1N1, e pelo 

que foi respondido pela gerência de saúde, será garantido a vacinação, 

então estará cobrando para que de fato aconteça. Falou ainda da 

questão que está começando a discutir e carece da atenção de todos a 

respeito dos profissionais taxistas do nosso município, porque foi 

procurado para resolver algumas situações no que tange a fiscalização, 

a pressão que vem com os novos aplicativos, atuação clandestina de 

pessoas que não são credenciados e não cumprem as exigências, não 

pagam o mesmo alvará, sobre a reforma da legislação existente; e 

sugeriu ao prefeito que seja encaminhado a cobertura antiga dos 

mototaxistas para os pontos de táxis que ainda não tem cobertura e 

que seja de modo provisório, até que se faça uma discussão mais 

aprofundada para que tenham melhores condições de trabalho. Falou a 

respeito do mercadão municipal, e que é importante a população 

entender que o mercado não tem nem dois anos ainda, e foi aprovada 

uma lei nesta casa passando a gestão do mercado para uma cooperativa, 
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mas obviamente naquele momento de pactuação com a cooperativa a 

prefeitura assumiu algumas obrigações, e o sentido era a prefeitura 

estar apoiando de forma integral até que haja a consolidação do 

mercadão municipal; e o que está acontecendo é que a atual gestão lavou 

as mãos em relação ao mercadão, não houve o cumprimento da gestão 

passada aos padrões individualizados de energia, ligação de esgoto e 

outras exigências que são feitas de ordem estrutural, porque o prédio é 

público, é da prefeitura, a cooperativa só faz a gestão, e a informação 

oficial é que existem três contas de energia em média de valor de cinco 

mil reais, ou seja, são quinze mil reais e àqueles que estão no mercadão 

não tem a menor condição de arcar com esse custo. A prefeitura pagava 

a energia até que conseguisse instalar os padrões, mas agora não sabe 

quando vai colocar os padrões de energia, quando irá fazer a ligação de 

esgoto e também não vai mais pagar a conta de energia, sob pena de que 

amanhã ou depois cortarem a energia do mercadão municipal, essa é a 

situação, então temos que ter sensibilidade, o prefeito precisa olhar 

com atenção, não é porque os compromissos não foram cumpridos no 

passado e que agora fará tudo novo, não é assim, porque quando sai 

candidato tem que conhecer minimamente a situação do município, 

houve um período destinado a transição e se não foi feito a contento, 

não cabe a nós essa responsabilidade, quem devia ter feito não fez, mas 

agora o problema está no colo do prefeito e tem que resolver, tem que 

ter o apoio e a dignidade para aquelas pessoas até que se consolide o 

mercadão. Falou ainda que no regimento interno no artigo 221 diz o 

seguinte “ocorrendo a recusa do prefeito relativamente às informações 

ou aos documentos, ou não sendo atendida a solicitação no prazo de 

trinta dias, competirá o autor da proposição, produzir denúncia para 

apuração de infração político administrativa e para o processo próprio” 

esse artigo do regimento fala a respeito das respostas que não estão 

obtendo do município, e aí Senhor Prefeito, a responsabilidade é sua, 
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por mais que as informações tenham que partir de um gerente, cada um 

cuidando da sua área, mas a responsabilidade legal para o 

encaminhamento das respostas é toda do prefeito. Não havendo as 

respostas ou se recusando a prestar as informações o processo político 

administrativo é contra o prefeito, não contra o gerente, então atente 

a isso, porque quando estão pedindo informação é para nos ajudar a 

concluir um assunto que possamos ajudar também a administração na 

gestão que está tão deficitária. Falou especificamente ao gerente de 

finanças, Sr. Clodomiro que já demonstrou e falou que não gosta dos 

requerimentos e dos pedidos de informação que encaminham para a 

prefeitura, se o senhor não responde no prazo legal, vai gerar um 

processo politico administrativo contra o prefeito, então é importante 

que tenha isso claro, porque depois que instalar a denúncia, a CEI ou 

CPI não é porque o vereador está perseguindo, é porque a lei manda 

fazer dessa forma, independente do resultado, a lei manda fazer dessa 

forma. Pro fim falou que está em cima da negociação com os servidores 

públicos municipal, não está vendo movimentação nesse sentido, e deixa 

o seu total apoio a categoria de servidores públicos municipais que 

precisa, independentemente de crise financeira precisa ter o seu 

trabalho valorizado através da garantia de direitos e do reajuste digno 

e que o trabalho dos vereadores desta casa é sério, não estão aqui para 

perder tempo e nem aparecer na mídia, é para ir ao fundo nos mais 

diversos assuntos para continuar cobrando e apontando soluções como 

tem sido feito, mas se o prefeito acata ou não as sugestões e 

reconhece, aí o problema é dele, porque estão aqui com as melhores 

intenções baseados em estudos, em reuniões para poder contribuir para 

o sucesso da administração. 

 

Usou a tribuna o Vereador Fabiano Domingos dos Santos que 

cumprimentou a todos os presentes e ouvintes da rádio, falando que 
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está aqui para falar do prefeito e gerentes, não para elogiar, mas para 

comentar sobre as notícias que saiu na mídia na semana passada com 

fotos de caixas falando que os remédios chegaram na farmacinha, e 

quando a população foi buscar os medicamentes, não tinha, então está 

pedindo para postarem a lista dos medicamentos que realmente 

chegaram, para que os moradores dos bairros como Paraíso, Vila Alta, 

Portal Residence não tenham que sair em vão de suas casas.  E que em 

conversa com o Dr. Fabio Bonicontro perguntou quando chegarão 

seringas e fitas para diabetes e ele não soube informar. Falou do 

ocorrido da semana passada quando um paciente chegou na santa casa 

às seis da manhã com o corpo de bombeiros e só foi atendido às treze 

horas e que neste final de semana aconteceu de novo, com o filho de um 

profissional de imprensa, isso não pode acontecer, é um descaso com a 

população que está sofrendo; falou também sobre as creches, que as 

crianças de um ano e dois anos estão comendo bolacha de sal com chá 

de erva cidreira e as crianças de três e quatro anos comendo arroz e 

feijão preto, e só está falando tudo isso porque presenciou, assim como 

as torneiras da cozinha que não funcionam, fossa entupida há mais de 

sessenta dias, funcionários que estão fazendo sabão e detergente em 

casa para levar para as creches, sobre o leite que vai ter acabar porque 

não renovaram o contrato, e isso quando tem o leite porque se as 

crianças tomam de manhã, a tarde já não tem. E a gerente de educação 

até agora não foi até as creches para saber dos problemas, mas espera 

que quando for, que convide os vereadores e o prefeito, para 

acompanhar porque assim talvez consigam resolver todos os problemas. 

Para finalizar, falou que no seu mandato estará aqui para fiscalizar e 

cobrar, porque ele trabalha em prol da população. 

 

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

Pitu, Presidente do João de Barro, sua amiga Joyce que está sempre 
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prestigiando os trabalhos desta casa de leis, assim como o Jadilson e 

Paulo Tenório. E comentou sobre o requerimento do vereador Júnior 

que solicita ao prefeito sobre os imóveis alugados, e que no ano passado 

ele o Fi da Paiol fizeram o mesmo requerimento ao gestor Léo Matos, e 

também pediram que fossem construídas casas para que as pessoas 

voltassem ao seu lar de fato, não em uma casa de aluguel, e que 

deveriam buscar recursos com o governo estadual, federal e resolver 

de vez essa questão, mas acredita que essa gestão já tem projeto em 

cima disso, mas é um processo que leva tempo, e parabenizou o vereador 

Júnior pela solicitação. Parabenizou também a todos os vereadores 

pelas cobranças, porque isso tem que ser feito mesmo para que as 

coisas caminhem o mais rápido possível, mas também entender que todo 

processo leva um tempo. No tocante a farmácia básica, evidente que a 

gestão passada além de não ter contribuído na compra dos 

medicamentos, atrapalhou também nas compras do atual prefeito, 

porque laboratórios não foram pagos. Diante dessa situação difícil, sabe 

que a população tem que ser assistida, porque todos pagam seus 

impostos e a retribuição tem que ser na alimentação para as crianças, 

na medicação, no bom atendimento no hospital municipal, e sabe que o 

prefeito está cobrando tudo isso. Mas, tem que entender que algumas 

coisas não estão dando certo devido a gestão anterior ter sido 

negligente. Comentou que em conversa com o Senhor Clodomiro, gerente 

de finanças ficou sabendo que foi comprado quase um milhão e 

setecentos mil reais de medicamentos nesses quatro meses, já setenta 

por cento do que o prefeito anterior comprou em um ano, então os 

medicamentos irão chegar e dentre quinze dias a farmácia básica 

estará suprida com a medicação; mas irá continuar cobrando para que 

venha o mais rápido possível, porque o povo não pode esperar, e que 

estará aqui para cobrar e fiscalizar assim como todos os vereadores, 

porque aqui ninguém está defendendo o que é errado. Parabenizou ainda 
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a cobrança dos relatórios das estruturas, feito por esta casa de leis 

pelos vereadores Júnior e Cris Gradella, sobre a execução e as 

melhorias das partes técnicas, equipamentos e insumos, que visa dar 

rumos melhores para essa administração, por isso que ele frisa mais 

uma vez sobre a emenda que conseguiu com João Grandão, para comprar 

doze computadores e máquinas justamente para dar estrutura para os 

postos de saúde. Para finalizar mandou um abraço para o Senhor 

Benedito Missias que foi presidente desta Casa de Leis e sempre ouve 

as sessões da câmara, desejando boa recuperação pelo tratamento de 

saúde que está enfrentando, agradeceu a presença de todos e aos 

ouvintes da rádio cultura, pedindo que Deus abençoe a todos. 

 

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 quatro dias do mês de abril 

do ano de dois mil e dezessete.  

 

 

 Marcio Andre Scarlassara 

    Secretário 

  

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 
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