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SECRETARIA 

 

ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/02/2018. 

 

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 

às dez horas, reuniu-se ordinariamente a Edilidade Naviraiense 

nas dependências da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de 

Mato Grosso do Sul, situada na Avenida Bataguassú, 900 sob a 

Presidência do Vereador Jaimir José da Silva; Secretariado 

pelos Edis: Marcio Andre Scarlassara e Simon Rogério Freitas 

Alves da Silva; estando ainda presentes os vereadores: Antônio 

Carlos Klein, Claudio Cezar Paulino da Silva, Ederson Dutra, 

Eurides Rodrigues, Fabiano Domingos dos Santos, Lourdes 

Elerbrock, Josias de Carvalho, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, 

Maria Cristina Tezolini Gradella e Rosângela Farias Sofa. O 

Senhor Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária e 

invocando a proteção de Deus, convidou a todos os presentes 

para a leitura de um texto bíblico. Logo após o presidente 

Convidou o Exmo Sr. José Izauri de Macedo, Prefeito Municipal, 

a fazer um pronunciamento na Tribuna e, se assim desejar, se 

assentar junta a Mesa Diretora. 

 

Prefeito Izauri iniciou sua fala na tribuna saudando todos os 

presentes, em seguida prosseguiu sua fala ressaltando que é a 

primeira sessão do ano de 2018 e que está presente na Câmara 

para fazer um pronunciamento de fé e esperança, disse ainda que 

tanto o legislativo, quanto o executivo, sempre buscam fazer o 

melhor para a população. Em seguida o Prefeito afirmou que em 

2018 o ano começou bem melhor que em 2017, e que apesar de 

não gostar de assuntos passados não tem como não notar que a 

frota veicular do município em 2017 estava deplorável e que 

neste ano os ônibus, por exemplo, estão quase prontos para 

circulação, assim como todos os outros veículos e maquinários da 

frota municipal. 

Izauri também disse que assinou na ultima semana o primeiro 

convênio com a Caixa Econômica Federal, este convênio de 
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setecentos e cinquenta mil reais, e sendo este o primeiro de sua 

gestão e no intuito de edificar a cozinha do Hospital Municipal, 

dentre outras melhorias, sendo uma emenda do Deputado 

Geraldo Resende. O Prefeito informou que foi assinado também 

um segundo convênio de quinhentos mil reais com a caixa, este de 

verbas de emenda do deputado e agora ministro Marun, valor 

este voltado para o Centro de Especialidades Odontológicas de 

Naviraí. Foi comentado que também existe uma licitação em 

andamento sobre o sistema de tratamento de águas potável da 

Juncal, iniciativa conquistada com recursos da FUNASA. Izauri 

também comentou que recebeu do deputado Elizeu Dionísio um 

valor de seiscentos mil reais, verba esta destinada para a 

aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital Municipal e 

Farmácia, estando essa verba depositada em conta e gerando 

juros, aguardando apenas o desfecho do processo de compras 

para a realização e efetivação da aquisição dos produtos com 

essa verba.  

O líder do Executivo comentou ainda que quer firmar um 

compromisso, perante o Legislativo no intuito de utilizar todos os 

recursos devolvidos pela Câmara, no caso os duodécimos, para 

aquisição de medicamentos e insumos do Hospital Municipal, no 

intuito de cumprir com a obrigação que o município tem de 

manter a farmácia municipal abastecida. O Prefeito comentou 

também que já tem reunião marcada com o governador do estado 

para falar sobre a possível regionalização do Hospital Municipal 

de Naviraí, afirmou ainda que isso iria aliviar as finanças do 

município e melhorar muito a saúde de Naviraí. 

Na sequencia comentou também sobre a área das obras, informou 

que está aguardando o estado cumprir os compromissos feitos 

com o município, inclusive a obra de pavimentação e drenagem do 

distrito industrial, compromisso este firmado no gabinete do 

governador e reforçado em visita a Naviraí. Foi dito também que 

existe a espera pelo cumprimento dos compromissos de 

edificação da ponte na passagem para o Porto Caiuá, no 
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prolongamento da avenida Weimar Torres, além da recuperação, 

adequação e cascalhamento da rodovia da produção.  

Izauri informou que pediu que a estrada da produção fosse 

estadualizada, entretanto que o governador prometeu ajudar 

apenas na recuperação, pois segundo o chefe do governo do 

estado, caso estadualizasse a referida estrada, outros municípios 

iriam querer o mesmo.  

Outro assunto comentado também foi sobre a educação, foi 

afirmado que está acontecendo um enxugamento de todas as 

despesas da pasta, assim como foi feito em 2017, resultando em 

um final de ano muito bem estruturado. O prefeito informou que 

nesse ano foi comprado os brinquedos pedagógicos, assim como 

suprimento da rede de creche e aquisição de materiais escolares 

e uniformes. Izauri afirmou que a economia do ano passado 

resultou na compra de materiais de construção para reforma de 

escolas e creches e que devido essa economia estão sendo 

reformadas quatro escolas e sendo ampliada uma escola e uma 

creche. 

Na gerencia de obras, por sua vez, Izauri afirmou que está sendo 

finalizado projeto para a implantação do “Distrito Porto Caiuá”, 

informou ainda que tem um projeto pronto e já finalizado e que 

estão sendo feitas algumas correções em conjunto ao 

proprietário da área referida. Em seguida comentou sobre o 

cemitério municipal, afirmando que o município precisa de um 

novo cemitério e que o atual está lotado, devido isso será 

realizada a implantação de um novo cemitério e que os planos é 

que seja implantado ainda este ano. 

Seguiu afirmando que estão trabalhando para a agilidade na 

conclusão das obras do Conjunto Habitacional Nelson Trad e que 

a cada ano está trabalhando duro para o destravamento das 

obras do Residencial Belo Horizonte, disse ainda que está 

coincidindo com o inicio das obras do Bairro Interlagos II, bairro 

esse que já tem sua pavimentação asfáltica parcialmente pronta. 

Izauri também afirmou estar trabalhando fortemente na 
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recuperação da malha viária do Município e que devido as chuvas 

intensas do final do ano passado e inicio desse rendeu a maior 

safra agrícola dos últimos anos, mas teve o lado negativo que foi 

a danificação das estradas e ruas do município, e devido isso 

estão focados na recuperação da malha viária.  

Falando sobre serviços urbanos, o prefeito afirmou que estão 

trabalhando fortemente na operação tapa buracos, e que devido 

as seguidas chuvas ocorreu um atraso na conclusão desta. 

Também comentou sobre os serviços de limpeza pública e coleta 

de lixo, dizendo que está sendo mantido de forma regular e que a 

limpeza pública terá um inicio em breve, inclusive limpeza em 

bairros como já listado em calendário prévio. 

Na área do Desenvolvimento econômico, o prefeito afirmou que 

muito provavelmente contaremos com a reabertura da Usina de 

açúcar e álcool, atualmente Rio Amambai Energia, e que esta já 

iniciou o ano contratando centenas de trabalhadores. Izauri 

também comentou que conta com o inicio, em breve, da 

reabertura do Frigorifico Vima e que provavelmente dentro de 

60 dias ele volte a funcionar, assim como pode acontecer em um 

futuro breve com o frigorífico Caburai, já que aconteceram 

mudanças no mercado da carne e abriu uma brecha para os 

pequenos e médios frigoríficos.  

O Prefeito também afirmou que estão em contato direto com os 

diretores da COPASUL no intuito de implantar a aquicultura em 

nosso município. Izauri comentou que foi marcada uma reunião e 

aconteceu uma visita a empresa COPACOL no Paraná e que esta 

empresa fatura três vezes mais que a empresa de Naviraí, pois 

iniciaram negócios relacionados à soja, como, por exemplo, 

fabricação de ração, criação de frango, suínos, entre outras, 

inclusive a aquicultura. Em seguida afirmou que estão em contato 

com três fabricas de ração no município, uma inclusive que será 

montada na COPASUL, pois caso entre na piscicultura já teriam a 

ração para a cultura.  
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Na sequencia o Prefeito afirmou que estão em contato com 

empresas que já tiveram interesse em doações de terra em 

Naviraí, e que estão tentando trazer empresas para o município, 

visando a geração de empregos e impulso na economia. Afirmou 

ainda que as perspectivas para 2018 são boas e que tem um 

grande número de emendas que não foram divulgadas pois ainda 

não estão totalmente acertadas e as que ele divulgou é pelo 

motivo de já estarem certas. Disse ainda que como exemplo 

existe o centro de hemodiálise, que o deputado Geraldo Resende 

colocou 620 mil reais e o município entrará com uma diferença de 

cerca de 150 mil reais, e que essa obra está pronta para ser 

licitada. Izauri afirmou ainda que pela manhã conversou com 

Geraldo Resende e que estes valores serão passados em quatro 

parcelas de 155 mil reais, e a licitação será feita e tocada com 

essa verba.  

Ainda falando sobre as emendas, comentou sobre um recurso 

conquistado no fim do ultimo dezembro, junto ao senador Moka, 

em cerca de 1,4 milhões de reais, valor este destinado à 

pavimentação asfáltica do bairro Oasis I, que anteriormente já 

recebeu um planejamento de emenda, entretanto a mesma foi 

deslocada para o Jardim Paraíso, e que esta emenda já está bem 

encaminhada. Comentou também sobre emenda da Deputada 

Teresa Cristina, também para pavimentação, assim como emenda 

do Deputado Dagoberto, assim como também emenda do 

Deputado Mandeta, todas essas emendas voltadas para o 

asfaltamento de ruas em nosso município, Izauri afirmou que 

existem muitas outras emendas já encaminhadas e assim que 

houver a liberação irá anuncia-las. 

O Prefeito Izauri finalizou sua fala agradecendo à todos, 

inclusive aos vereadores pelo apoio, se colocando a disposição da 

Câmara e pedindo apoio do Legislativo. Izauri disse ainda que 

nunca pensou em renuncia, como foi dito por populares algumas 

vezes, e que irá cumprir seu mandato até 31 de dezembro de 

2020, se Deus permitir.  



 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS             Página 6 de 31 

 

SECRETARIA 

 

 

Na sequencia solicitou ao primeiro secretário para fazer a leitura 

do expediente –  

 

 

 

Ofício nº 12/18/GAD, de autoria do Exmo Sr. José Izauri de 

Macedo, Prefeito Municipal, encaminhando Convênio nº 02/2018 

que celebra entre o município de Naviraí e a Fundação de Apoio a 

Pesquisa ao Ensino a Cultura de Mato Grosso do Sul – FAPMS, no 

valor de vinte e quatro mil reais, com três parcelas mensais de 

oito mil reais. O Senhor Presidente colocou em discussão e 

nominalmente os senhores vereadores declararam favorável a 

aprovação. O Senhor Presidente declarou referendado o 

referido convênio. 

Ofício nº 08/18 de 30 de janeiro de 2018 solicitando a retirada 

de tramitação do Projeto de Lei nº 63/2017  

O Senhor Presidente informou aos Senhores Vereadores que o 

referido Projeto foi retirado de tramitação em face do pedido 

de seu autor. 

C.I. nº 01/2018 de autoria do Senhor Rodrigo Gazette de 

Souza,  Diretor de Controladoria, encaminhando balancete desta 

Casa de Leis do mês de dezembro de 2017. O Senhor Presidente 

informou aos Senhores Vereadores que o balancete encontra-se 

disponível na secretaria desta Casa. 

Ofício n° 277/2017/NAVIRAIPREV de autoria do Senhor 

Moises Bento da Silva Júnior, Diretor Presidente do 

NAVIRAIPREV, encaminhando cópia do balancete relativo ao mês 

de novembro de 2017. O Senhor Presidente informou que os 

balancetes se encontram a disposição dos Senhores Vereadores 

na Secretaria desta Casa de Leis. 

Ofício 05/2018 NAVIRAIPREV de autoria do Senhor Moises 

Bento da Silva Júnior, Diretor Presidente do NAVIRAIPREV, 

encaminhando cópia do balancete relativo ao mês de dezembro de 
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2017. O Senhor Presidente informou que os balancetes se 

encontram a disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria 

desta Casa de Leis. 

 

Foi lido o parecer jurídico solicitado pela comissão da câmara 

municipal. Trata-se de um pedido de um parecer jurídico por 

parte do presidente da Câmara Municipal Senhor Jaimir José da 

Silva sobre a conclusão de Comissão Especial de Inquérito que 

ventila a possibilidade de termo de ajustamento de conduta 

entre o legislativo e o executivo. Face ao exposto o assessor 

jurídico da Câmara Elço Brasil Pavão de Arruda entende que em 

virtude da conclusão da comissão especial de inquérito a previsão 

legal é no sentido de arquivamento dos autos do inquérito dando 

ciência ao plenário, todavia na hipótese do plenário entender 

conveniente, oportuno poderá ser enviado cópia dos autos para o 

ministério público analisar a possibilidade de feitura de termo de 

ajustamento de conduta com a prefeitura no sentido de garantir 

a realização de exames de tomografia nos casos solicitados por 

médicos do hospital municipal. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, solicitou a palavra o vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior que cumprimentou a todos e falou que nas últimas sessões 

do ano de 2017 apresentou o parecer da comissão especial de 

inquérito que foi aberta para investigar uma situação específica 

ocorrida no hospital municipal em maio de 2017 que estava 

relacionada diretamente a realização de exame de tomografia. 

Disse que a comissão entendeu que apesar de não ter havido 

prejuízo à criança, houve uma demora entre a solicitação do 

médico e realização do exame, o que não pode acontecer. Naquele 

momento o parecer pediu pelo arquivamento da CEI, mas solicitou 

um parecer jurídico da possibilidade de firmar um termo de 

compromisso com o ministério público para que analisem e veja se 

é viável a realização de um TAC ou alguma outra medida para que 

a prefeitura se comprometa a não deixar faltar os exames de 

tomografia com o laudo, porque eles têm essa prerrogativa legal 
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de termos de ajuste de conduta, é isso que está sendo posto em 

votação e é muito importante que os vereadores atentem para 

isso. O vereador Antonio Carlos Klein solicitou a palavra para 

solicitar informações de como será feita essa votação. Um 

aparte do vereador Júnior informando que já foi emitido um 

relatório e foi solicitado o arquivamento, mas levantou a 

possibilidade de fazer o TAC e o jurídico informou que só o 

ministério público pode fazer e se o plenário entender dessa 

forma todos os autos será encaminhado para conhecimento do 

ministério público para que façam o que for necessário. O 

vereador Ederson Dutra solicitou um aparte, cumprimentou a 

todos, parabenizou o vereador Júnior pelo trabalho na comissão, 

mas não concorda que seja enviado esse relatório ao ministério 

público, porque essa casa tem prerrogativa de tomar as devidas 

providências. O vereador Júnior agradeceu e disse que concorda 

que seja uma obrigação da prefeitura. O vereador Marcio 

solicitou um aparte e disse que não vê necessidade de enviar nada 

ao ministério público, cabe ao prefeito cumprir o que tem que ser 

feito, mas se não fizer tem outros mecanismos e irão tomar as 

medidas necessárias no momento oportuno. O vereador Josias 

solicitou um aparte, cumprimentou a todos e disse que o ano de 

2017 foi um ano muito difícil, mas que é uma somatória de muitas 

corrupções que vem acontecendo nesse País, mas sabe da 

competência, da honestidade e do trabalho que o prefeito vem 

realizando, mas no que tange a CEI ouviram muitas testemunhas, 

cumpriram com suas obrigações e não vê necessidade para que 

seja encaminhado para o ministério público. O vereador Júnior 

disse que se manifestou para deixar claro o que está 

acontecendo, que foi pedido um parecer jurídico a respeito da 

possibilidade de firmar um pacto ou termo de compromisso para 

fortalecer o poder de fiscalização, mas não é possível ser feito e 

a única possibilidade apontada pelo jurídico é o encaminhamento 

ao ministério público, porém não terão qualquer controle a 

respeito das ações, então mantém a sua posição do relatório que 
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é pelo arquivamento da denúncia realizada, e os vereadores 

entendam da forma que puder. O vereador Klein falou pela 

liderança do partido, e disse que já começou mal o ano, com a 

discussão que não havia necessidade de um parecer jurídico 

solicitado pelo presidente e a comissão com a sugestão na 

conclusão no relatório na CEI que já foi concluída no ano passado; 

entende que deve ser retirado da votação e juntado aos autos do 

processo da CEI e a própria presidência encaminha uma cópia da 

CEI ao ministério público para conhecimento e uma ao prefeito 

como sugestão para que ele melhore os trabalhos e depois cabe 

aos vereadores fiscalizar. Um aparte do vereador Ederson Dutra 

solicitando que seja encaminhada uma cópia ao Ministério Público 

Estadual e também ao Ministério Público Federal, porque se tiver 

alguma verba federal o ministério já irá tomar providências. Um 

aparte do vereador Simon Freitas falando que não dependia só do 

presidente a decisão, porque no parecer jurídico o advogado da 

Casa diz que na hipótese do plenário entender conveniente ou 

oportuno, se envia ou não, por isso foi colocado em votação. O 

vereador Klein disse que é uma discussão desnecessária, porque 

já foi votado o relatório da CEI e foi aprovado, então está 

perdendo tempo com essa discussão. Pela ordem o vereador 

Claudio Cezar Paulino da Silva comentou que pela liderança de 

partido não tem aparte e o Dr. Klein estava pela liderança de 

partido, então é preciso se atentar para que não se alongue o 

debate nessa casa. 

O Senhor Presidente colocou em votação os envios dos autos ao 

ministério público. 

O vereador Klein disse que pelas suas explicações não deve ir e 

seu voto é contrário. 

O vereador Claudio Cezar Paulino da Silva falou que da maneira 

que veio é contrário, e que não pode mandar para o ministério 

público tudo o que tem que ser consertado na saúde, e cabe aos 

vereadores ser mais firmes nas cobranças com o executivo para 

que as coisas aconteçam. 
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O Senhor Presidente informou que acabou de solicitar um 

parecer jurídico e essa votação é legal. 

O Vereador Ederson Dutra é favorável e que seja enviado para o 

MP e MPF. 

O vereador Eurides Rodrigues é favorável.  

O vereador Fabiano Domingos dos Santos é favorável.  

O vereador Josias de Carvalho é contrário. 

A vereadora Lourdes Elerbrock é contrária. 

O vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior é contrário. 

O vereador Marcio André Scalassara é contrário.  

 

A vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella é contrária. 

A vereadora Rosangela Farias Sofa é contrária. 

O vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva é favorável. 

O Senhor Presidente declarou que por oito votos a quatro, foi 

reprovado e solicitou que o arquivamento dos extratos do 

inquérito. 

 

O primeiro secretário registrou a presença do ex  prefeito Léo 

Matos que hoje ocupa um cargo em Campo Grande e que está 

visitando essa casa. 

 

Apresentação dos Projetos 

 

Projeto de Lei Complementar nº 1/2018; Sumula: Cria os 

anexos III e IV da Lei Complementar nº 001, de 14 de fevereiro 

de 2001, bem como, acrescenta o parágrafo único ao artigo 4º, 

altera a nomenclatura de cargo e altera o anexo II. 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. 
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Projeto de Lei nº 02/2018 de autoria do Vereador Marcio 

Andre Scarlassara; que em súmula: Institui o Programa “TODOS 

UNIDOS PELA SAÚDE”. 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. 

 

Projeto de Lei nº 01/2018 de autoria do Poder Executivo 

Municipal; que em súmula: Revoga a Lei n° 1.756 de 14 de agosto 

de 2013, que "Autoriza a doação de área de terras, medindo 

2.541,51m², localizada no Distrito Industrial, para a empresa 

Eldoplástico Indústria e Comércio de Plástico Ltda - ME". 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. 

 

Projeto de Lei nº 02/2018 de autoria do Poder Executivo 

Municipal; Autoriza a doação de área de terras, medindo 

1.578,18m², localizada no Distrito Industrial, para a empresa 

S.A. Sumeira Pereira - ME, e dá outras providências. 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. 

 

 Projeto de Lei nº 04/2018 de autoria do Poder Executivo 

Municipal; Aprova o Plano Municipal de Cultura 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 analisar e dar os devidos 

pareceres no tempo em que confere o regimento interno. 
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Requerimento n° 002/2018 de autoria do Vereador Ederson 

Dutra; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo e para o Senhor Ismael Carlos 

Frais Júnior, Segundo Tenente do 3° Grupamento da Polícia 

Militar Ambiental, com providências para o Senhor Edvan Thiago 

Barros Barbosa, Gerente de Saúde, para o Senhor José Mário 

Fernandes, Gerente do Núcleo de Vigilância em Saúde, 

requerendo que sejam elaboradas estratégias, onde os referidos 

órgãos atuem na prevenção e combate ao vírus da febre amarela, 

por meio de vacinação dos moradores e realização de exames e 

monitoramento de todos os macacos, que estejam na área urbana 

do município, em locais como: a antiga Associação dos 

Funcionários da Cooperativa dos Produtores de Cana-de-Açúcar 

de Naviraí Ltda, popularmente conhecida como COOPERCLUBE, o 

Parque Natural Municipal do Córrego Cumandaí - Bosque 

Municipal, e a Associação atlética do Banco do Brasil - AABB. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida em votação, 

que foi aprovado por unanimidade. 

 

1° Secretário: Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de 

Informações, Indicações e Moções: 

 

Requerimento n° 003/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Fauze Walid Selem, Procurador 

Jurídico, requerendo cópia da documentação enviada ao Tribunal 

de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, entregue ao 

referido órgão no dia 07 de Dezembro de 2017, referente às 

horas de trabalho dos Servidores do Apoio Administrativo da 

Rede Municipal de Educação. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor que cumprimentou a 

todos e saudou as servidoras e servidores do Apoio 

Administrativo da Rede Municipal de Educação que se fazem 
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presentes em grande número e disse que o que irá discutir é de 

interesse da categoria, agente de serviço escolar, cozinheiros do 

serviço escolar e assistente administrativo escolar, e que no ano 

passado no dia 05 de setembro, encaminhou o requerimento 153 

pra gerente de educação questionando o porquê tem servidores 

dessas categorias citadas, trabalhando seis horas direto 

ininterruptas e os novos contratados concursados que assumiram 

o concurso ano passado estavam trabalhando oito horas diretas.  

A professora Fátima esteve aqui e foi questionado isso, assim 

como várias situações, está tudo documentado e naquele 

momento entendemos que era uma questão muito simples de 

resolver, mas estamos há sete meses nessa questão e nada 

aconteceu. Foi feito reunião com os dois sindicatos 

representados, com uma comissão representando servidores e 

foi encaminhado por escrito essa questão para ser baseado no 

parecer jurídico e no parecer fala que seja tanto oito quanto seis 

horas tá legal, está dentro da lei, é possível de acordo com o 

interesse da administração, o que não pode é fazer um grupo seis 

e outro fazer oito. Mas quando chegou ao prefeito, foi 

encaminhado ao tribunal de contas, sendo que a função do 

tribunal de contas é de fiscalizar e auxiliar a câmara, não opinar 

a respeito de decisão administrativa. O Sindicato esteve com o 

prefeito e ele disse que não iria fazer e que teria que enviar 

judicialmente. Infelizmente não tem como acreditar num 

prefeito que combina e não faz, porque se quisesse resolver o 

problema ele já teria resolvido, então acabou o diálogo, a partir 

de hoje a postura do mandato dele, Júnior do PT será legislar e 

fiscalizar. O prefeito falou que economizou na educação, ele 

economizou foi na qualidade da merenda, e isso não é economia, 

isso é má gestão de recursos, ainda falou que a câmara tem que 

devolver dinheiro para comprar remédios, sendo que a 

responsabilidade é da gestão dele, porque a câmara sempre 

devolve dinheiro quando é solicitado, então não adianta jogar uma 

responsabilidade que é dele nesta casa de leis, porque a função 
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aqui é fiscalizar. Para finalizar falou um trecho de uma música de 

Mercedes Sosa “Eu peço a Deus que a injustiça não me seja 

indiferente” porque ao ver o povo sofrendo como tem sofrido 

com um prefeito que não enxerga os mais pobres, que não 

enxerga o servidor público, então a sua atuação a partir de hoje 

será de legislar e fiscalizar para garantir que o serviço seja 

realizado, para garantir que os recursos que são cobrados dos 

impostos cheguem de fato a população que mais precisa. Um 

aparte do vereador Ederson falando que é triste ouvir esse 

desabafo e ver que aqui no plenário só tem pessoas humildes, que 

não é o alto escalão da prefeitura que está aqui, são pessoas que 

trabalham e querem garantir seus direitos, e como tudo foi 

colocado no papel, fizeram compromisso e compromisso é para 

ser cumprido, o prefeito teria que estar aqui, junto com a 

gerente de educação encarando todos de frente, mas fica se 

escondendo atrás de parecer jurídico, então será solidário ao 

pensamento do Júnior, é só legislar e fiscalizar mesmo. O 

vereador Júnior disse que não irá ficar apenas na conversa, 

porque tentou por todas as vias ter a solução dos problemas e 

não foi possível, já protocolou com a assessoria jurídica desta 

casa, relatando toda situação que está acontecendo e em seu 

entendimento há um descumprimento de lei expressa e também 

uma possibilidade de uma infração político administrativa, mas vai 

esperar o parecer jurídico desta casa, mas em havendo podem 

ter certeza que o caminho que esse vereador irá tomar será CPI, 

irá protocolar uma denúncia pedindo a cassação do mandato do 

prefeito por infração político administrativa. O  

Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado. 

 

Requerimento n° 004/2018 de autoria do Vereador Simon 

Rogério Freitas Alves da Silva e Vereador Fabiano Domingos dos 

Santos; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Clodomiro Nicacio Nascimento, Gerente de Finanças, o Senhor 
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Eduardo Mendes Pinto, Gerente de Administração, requerendo 

informações a respeito dos valores dos repasses feitos pelo 

Executivo Municipal ao Instituto de Previdência Social dos 

Servidores do Município de Naviraí MS - NAVIRAIPREV no 

último trimestre do ano de 2017 e dos dois primeiros meses do 

ano de 2018. O Senhor Presidente colocou em discussão, usou a 

palavra o vereador Simon que cumprimentou a todos e disse que é 

um prazer receber o ex prefeito Léo Matos e disse que está 

solicitando essas informações para documentar, porque está em 

atraso, e sabe que foi repassado só a parte dos funcionários, a 

parte da prefeitura ainda não foi repassado e o pior é que não 

tem diálogo e só ficam sabendo dos problemas através da 

população, então mais uma vez não tem a demonstração do 

prefeito em tentar resolver o problema o mais breve possível. E 

nesse caso específico o presidente do Naviraíprev deve informar 

o conselho. Um aparte do vereador Júnior comentando que 

esteve no Naviraíprev na semana passada e questionou sobre o 

atraso dos dois meses da parte patronal, que é a parte da 

prefeitura que repassa o fundo de previdência dos servidores 

públicos, e quando isso acontece o presidente tem um prazo para 

informar o conselho deliberativo, ficou sabendo que foi feito no 

dia 24 de janeiro e o conselho tem trinta dias para tomar as 

providências cabíveis e encaminhar para a câmara, para o 

ministério público, então hoje se encontra nas mãos desse 

conselho; e reforça o que foi dito, que não tem diálogo. Um 

aparte do vereador Ederson Dutra falando que essa informação é 

grave, que um ex prefeito foi cassado com um caso semelhante a 

esse e solicita ao vereador Júnior que faz parte do conselho para 

que dê uma acelerada nessa situação para ser enviado para o 

Ministério Público, porque isso gera um crime, ele é obrigado a 

fazer o repasse, é preciso tomar as providências cabíveis, porque 

estão mexendo com o que é de direito dos funcionários públicos, 

não podemos ser omisso nesse caso, então espera que o 

presidente do Naviraíprev o Senhor Moisés tenha enviando ao 
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MP, porque se não encaminhou está na omissão e está sendo 

negligente e vai pagar um preço alto por isso. O vereador Simon 

informou que o presidente Moises já tomou as providências 

cabíveis e que está esperando a resposta do conselho que tem 

trinta dias para responder, mas de fato concorda que é muito 

grave e esperava que no dia de hoje o prefeito trouxesse 

soluções para os problemas existentes, mas o que viram foi 

apenas levantamento de números. Um aparte do vereador Fabiano 

Domingos que cumprimentou a todos e comentou que o prefeito 

disse que precisa da ajuda desta casa de leis, mas a maioria dos 

projetos feitos pelos vereadores ele veta. Um aparte do 

Vereador Marcio Scarlassara falando que até o momento 

realmente não foi feito o repasse ao Naviraíprev, então se 

propõe a fazer parte de uma comissão para que no dia de hoje 

consigam trazer essa informação por escrito do prefeito e do 

Clodomiro para tomar as medidas necessárias. Informou ainda 

que este ano estará entrando com uma ação de mau uso do 

dinheiro público a respeito do carro que foi comprado pelo 

Naviraíprev. O vereador Simon continuou falando que o prefeito 

veio até aqui e falou sobre a economia que fez, mas que não 

adiantou porque não fez nada até agora e disse ao vereador 

Marcio que dispensa a visita ao prefeito, porque ele já se cansou 

de falar com ele e nada ser resolvido, então irá enviar o 

documento por escrito de acordo com a lei para tomar as devidas 

providências para concluir esse caso. Com a palavra o vereador 

Klein falando que este ano é preciso tomar decisões mais 

concretas e na questão desse atraso o vereador tem a 

prerrogativa, tem o poder, tem autoridade de ir ao setor 

competente e solicitar uma declaração se foi feito o repasse, 

porque é uma situação muito grave e que prejudica a população, 

por ser dinheiro público e esse tipo de comportamento gera uma 

improbidade administrativa passiva de cassação do mandato 

eletivo da pessoa que é responsável por ela, então não é 

necessário esperar a resposta do ofício, tem que ir até o 
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Naviraíprev ou até a própria prefeitura e solicitar o certificado 

se houve o pagamento ou não. O vereador Josias solicitou um 

aparte e parabenizou a fala do vereador Klein e disse que 

realmente é preciso buscar essas informações in loco e se for o 

caso tomar as providências necessárias. O vereador Klein falou 

da importância do valor e do poder que tem o vereador de chegar 

em qualquer órgão público e solicitar que seja certificado na hora 

o que está acontecendo, sem a necessidade de esperar um ofício, 

então podem ser mais ativos nesse sentido, tomar as 

providências e entender que cabe de acordo com a legislação 

atual. O Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado. 

 

Requerimento n° 005/2018 de autoria do Vereador Simon 

Rogério Freitas Alves da Silva e Vereador Fabiano Domingos dos 

Santos; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Fátima de Lourdes Ferreira Liutti, Gerente de Educação 

e Cultura, requerendo as seguintes informações sobre como 

funciona do sistema de matrículas de alunos na Rede Municipal de 

Ensino- REME: - Número de vagas ofertadas; - Se houve aumento 

no número de vagas ofertadas em comparação com ano anterior; - 

Como os pais podem acompanhar a listagem de vagas 

disponibilizadas. O Senhor Presidente colocou em discussão, usou 

a palavra o vereador Simon falando que formulou esse 

requerimento por ser prerrogativa do vereador fazer 

requerimento, indicação, qualquer tipo de proposição e que não é 

preciso ir até o local tirar informação, cabe a cada vereador 

decidir a forma que quer legislar, se o Dr. Klein acha legal ir in 

loco verificar o problema para fazer a denúncia, cabe a ele fazer, 

os outros vereadores decidem conforme for melhor pra cada um, 

então mais uma vez apresenta um requerimento para fazer mais 

uma cobrança pra gestão atual, porque teve conhecimento das 

grandes filas que se formaram ao entorno dos colégios para 

conseguirem vagas, principalmente nas creches e não vê nada na 
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prefeitura que possa sanar esse problema, e o prefeito falando 

em aumentar as salas, enquanto a creche do Ipê está faltando 

terminar salas e que se transformou em lixão. Um aparte do 

vereador Fabiano falando que essa casa de leis passou um 

dinheiro para a prefeitura fazer o muro de arrimo na creche do 

Ipê, o muro está pronto, mas a creche está abandonada, com 

terra acumulada em frente com três metros de altura cheia de 

lixo e o mato tomando conta, comentou ainda que solicitou no ano 

passado a construção de uma creche no bairro Harry Amorim e a 

gerente Fatima Liutti disse que não era necessário, mas a fila de 

solicitação dos pais só aumenta e não tem vagas, com mães tendo 

que sair do emprego para ficar com as crianças. Falou ainda que a 

gerente Fátima cortou um projeto de um professor que treinava 

alunos, mas espera que dê uma resposta adequada. O vereador 

Simon disse que está muito triste com a situação em que se 

encontra a creche do Ipê, e que não é contra a construção de 

mais salas, mas espera que finaliza primeiro a que já está 

começada para ter mais vagas. Um aparte da vereadora Lourdes 

comentando que o prefeito falou que se a câmara repassasse a 

verba para fazer o muro de arrimo, iria receber o restante da 

verba federal, então gostaria de saber se eles se mobilizaram 

para que essa verba viesse para o término da creche. Um aparte 

do vereador Josias falando da importância dessa cobrança, mas 

que foi feito o muro de arrimo e que tem que aguardar um 

representante vir do ministério da educação para ver se está 

certo e depois fazer novas licitações para que outras obras 

possam ser feitas e concluídas para ser entregue pra população, 

parabenizou pela cobrança e espera que o prefeito e a 

professora Fátima dê agilidade no tocante a esse representante. 

Um aparte do vereador Marcio Scarlassara falando que todo 

vereador é procurado por pais solicitando vagas nas creches, mas 

eles não têm poder para ajudar nesse sentido, e que a prefeitura 

poderia alugar casas nos bairros como já foi feito no passado e 

colocar extensões de creches, mas não fez nada até agora para 
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sanar esse problema e existe uma demanda muito grande. Como 

na guarda mirim que muitas mães os procuram para colocar as 

crianças de seis anos, sendo que o perfil é de dez a quatorze 

anos, onde teve mais de trezentas inscrições, então o prefeito 

tem que fazer alguma coisa com urgência para sanar esse 

problema no município que é gravíssimo. Um aparte do vereador 

Ederson Dutra comentando que nessa casa teve um debate muito 

grande sobre a creche do Ipê, onde a professora Fátima Liutti 

esteve aqui e o vereador Fi da Paiol tomou a frente solicitando a 

devolução do dinheiro dessa casa de leis para concluir a obra do 

muro, porque o grande empecilho do Ipê era o muro de arrimo, 

que está concluído, mas até agora nada foi feito, é uma sucessão 

de incompetência da gerência de educação e do prefeito que não 

estão dando conta de resolver os problemas que vá de encontro 

ao anseio da população. O prefeito deveria ter cancelado sua 

agenda e ficado aqui para ouvir que o mandato dele é um fracasso 

para Naviraí, porque está sentindo na pele o que o povo está 

falando, é noventa e nove por cento de rejeição, comentando 

ainda que a Carol foi exonerada da cultura e nomeada como 

gerente de esporte e também da cultura novamente com cem por 

cento de gratificação. O vereador Simon falou que o prefeito 

veio aqui e faltou com a verdade, assim como os gerentes fazem, 

por isso que foi embora mais cedo, e sobre o que o vereador 

Josias disse se vir alguém do ministério aqui não irá mandar nada 

pra cá devido estar tudo jogado ao léu, então é preciso tomar 

postura frente aos problemas que estamos enfrentando, porque 

são problemas graves. Comentou também sobre a nova gerente 

de esporte que não tem conhecimento nenhum da área, e acredita 

que ele está colocando o organograma pra funcionar mesmo não 

sendo aprovado por esta casa. Então faz a cobrança ao prefeito 

para que olhe com mais respeito e carinho à população que o 

elegeu. Um aparte do vereador Josias falando que quando faz a 

defesa em alguma discussão sobre a gestão, procura ser 

coerente procurando dar um equilíbrio no trabalho feito aqui, 
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porque a discussão vem para dar suporte e crescimento à gestão 

e quando é necessário também faz cobranças, e sobre a escolha 

da gerente de esportes, acha que irá sobrecarregar essas 

funções porque exercer a função da cultura e do esporte é muito 

difícil e o prefeito deveria dar oportunidade para uma pessoa da 

área do esporte onde tem várias pessoas capazes. O vereador 

Simon comentou que acredita que jamais um vereador seria capaz 

de prejudicar um projeto como anda escutando na rua que 

vereador fica travando o projeto do plano diretor, sendo que 

tudo o que fazem é em prol dos servidores e da população, então 

não irá ficar puxando saco do prefeito que não faz nada, porque 

hoje ele teve oportunidade de apresentar o que fez em 2017, 

mas não fez nada até agora. Pela liderança o vereador Ederson 

falou que teve um problema com um servidor da secretaria de 

obras onde ele disse que os vereadores estavam travando o plano 

diretor e que não poderiam mudar nada, o vereador comentou que 

muda o que quiser desde que seja para beneficiar o povo. Com a 

palavra o vereador Fabiano falando que o único gerente que veio 

aqui e falou a verdade que não tinha autonomia, no outro dia foi 

mandado embora, está comprovado. Comentou ainda que esteve 

no ginásio poliesportivo e foi informado que na gestão do Izauri 

de 2017 não foi comprada nenhuma bola, e que o prefeito só 

esteve no poli este ano para apresentar a nova gerente, então 

pede ao prefeito que vá ao encontro do povo juntamente com os 

vereadores para ver a realidade da população e da cidade. Com a 

palavra o vereador Klein falando que ouviu o prefeito e não viu 

nenhuma novidade e nenhum trabalho realizado, e que ficou até 

preocupado com uma fala do prefeito a respeito do dinheiro que 

a vereadora Cris Gradella conseguiu junto ao deputado Dionísio 

de uma verba de seiscentos mil reais para comprar remédios para 

a farmácia; esse dinheiro foi depositado o ano passado e o 

prefeito disse que o dinheiro está no banco rendendo juros, se 

tem o dinheiro já deveria ter comprado os remédios que estão 

em falta, então essa administração causa muita preocupação 
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porque existem falhas muito sérias. Disse que é muito cobrado 

pela população e que está aqui para representar o povo da cidade, 

o tempo já esgotou, já passou um ano de administração e a 

realidade é que até agora não viu o prefeito aparecer para 

mostrar uma mudança na cidade e pelo discurso do prefeito não 

tem nenhuma perspectiva pra mudar e a cidade tem que andar; 

até a crise nacional de certa forma já está sendo superada, 

porque as coisas estão melhorando na economia brasileira, mas 

Naviraí continua no marasmo e como já disse nesta casa, inclusive 

quando o Léo Matos assumiu e também para o Izauri, que o 

executivo tem que se cercar de pessoas inteligentes, o prefeito 

não pode querer ser o mais inteligente que todos e os 

subordinados não terem autonomia para agir, porque seja 

empresa privada ou pública estará fadada ao insucesso, e tudo 

isso está baseado em estudos, não vai pra frente e é isso que 

está acontecendo, já chegou a um ano de administração e o 

prefeito tem que ter a humildade de reconhecer que a 

administração está caminhando no rumo errado e tem que fazer 

uma reforma administrativa com urgência, porque tem uma 

infinidade de gerentes que não trabalham e isso tem que ser 

revisto. Então deixa a sugestão ao prefeito para que ele acorde 

para que a cidade retome o rumo do desenvolvimento como houve 

a promessa de campanha. O Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado. 

 

Indicação n° 001/2018 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, 

indicando que seja feito estudo de viabilidade para incluir os 

chamados “bloquetes” (blocos de concreto para vias e calçadas 

públicas), aos itens a serem fabricados na fábrica de tubos do 

município. Com a palavra o vereador autor que cumprimentou a 

todos e disse que fez essa solicitação esperando que o prefeito 
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acorde e que atenda pelo menos cinco por cento das solicitações 

que os vereadores fazem e que a gerente Ana Paula esse ano 

trabalhe porque passou o ano passado só ficou estudando e nada 

fez. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 002/2018 de autoria do Vereador Ederson Dutra; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José 

Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Eduardo 

Mendes Pinto, Gerente de Administração, indicando que seja 

revisto o salário base e elaborado um plano de salário 

diferenciado para os motoristas de transporte escolar. Essa 

medida vem ao encontro do desejo da classe, que por muito 

tempo vem reivindicando melhores remunerações. Com a palavra o 

vereador autor falando que esses servidores não estão sendo 

reconhecidos por essa gestão e espera que seja feito um estudo 

para que tenham um tratamento diferenciado, mas desde já pede 

desculpas porque não acredita que o prefeito irá atender. O 

Senhor Presidente solicitou ao Secretário que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 003/2018 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, o 

Senhor Adriano José Silvério, Gerente de Serviços Públicos, 

indicando que seja realizada, urgentemente, a pavimentação 

asfáltica na Avenida Miguel Lopes de Moraes, no bairro Jardim 

Paraíso II, atendendo novamente aos pedidos desesperados dos 

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

essa é a terceira vez que faz essa solicitação e com as chuvas 

desse ano está totalmente sem condições de transitar naquela 

localidade e como a gerente disse que estava em tramitação para 

fazer esse asfalto este ano, então está solicitando que seja feito 
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com urgência.  O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que 

faça o encaminhamento da mesma. 

 

Moção de Pesar n° 001/2018 de autoria do Vereador Cláudio 

Cezar Paulino da Silva e outros Edis; expediente endereçado aos 

familiares do Senhor José Clementino Borges, apresentando as 

nossas condolências, pois é com grande emoção e saudade, e 

unidos aos familiares e amigos, que lembramos do Senhor José 

Clementino Borges que partiu no dia 01 de janeiro de 2018, 

deixando um vazio naqueles que lhe eram próximos. O Senhor 

Presidente solicitou ao Secretário que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

O Senhor Presidente informou aos nobres edis que em virtude do 

feriado do carnaval, a 2ª Sessão Ordinária do ano de 2018, será 

realizada no dia 16 de fevereiro. 

 

Tribuna 

 

 

Usou a tribuna a Vereadora Rosangela Farias Sofa que 

cumprimentou aos ouvintes da rádio Cultura, as pessoas que 

acompanham no plenário, aos nobres edis, ao senhor Presidente e 

disse que é com muita responsabilidade que começa mais um ano, 

infelizmente sem muitas novidades, porque sabe que quando não 

se alavanca a administração o legislativo também não alavanca e 

por conta disso, todos são colocados da mesma forma e falam que 

os vereadores não estão fazendo nada, mas todos sabem muito 

bem que os vereadores são para fiscalizar e legislar, propor leis, 

mas que não podem propor nada que o prefeito possa gastar, 

portanto não adianta fazer leis para que não sejam cumpridas. E 

pelo o que vê é prerrogativa do prefeito colocar quem ele quiser 

no cargo que ele quiser, mas tem que ter resolutividade, porque 

quando coloca alguém em uma determinada função e não consegue 
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ter um bom desempenho, é preciso removê-la. E depois de um ano 

um bom administrador já sabe o que deu certo e o que deu 

errado, é preciso agir, sair do papel e pede ao prefeito que tire o 

dinheiro do banco porque o povo está passando por necessidades, 

tem que tirar o dinheiro do juro porque o povo está precisando 

de remédios. Então gostaria que todos soubesse que não está 

aqui brincando, e espera que a população pare de agredi-la com 

palavras falando que é uma vereadora que só enche linguiça e que 

só sabe tirar foto pra facebook, porque está aqui para defender 

a todos e trabalhar pelo desenvolvimento da cidade. 

 

Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Junior que cumprimentou  

Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimos vereadores, 

vereadoras, em nome do Senhor Matheus, Diretor do Campus do 

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul cumprimenta o público 

presente e disse que parte do que gostaria de falar já teve 

oportunidade de falar a respeito do requerimento, da sua 

insatisfação, da postura diferente agora do seu mandato, fez seu 

trabalho durante um ano de fiscalização, de opiniões, de 

apontamentos de caminhos, de legislação, mas não teve a 

ressonância esperada, ninguém aqui quer ser considerado o dono 

da verdade e sim ter as opiniões respeitadas porque quando 

emite um parecer ou um apontamento de caminhos é porque já 

ouviu muito nas ruas, porque andam nos bairros, ouvem a 

população e surgem muitas ideias e o trabalho de todos aqui é de 

copilar e organizar essa cultura e inteligência popular para poder 

indicar, fazer os requerimentos, fazer as cobranças, mas 

infelizmente a prefeitura, o prefeito não tem ouvido a população 

de Naviraí, nem através dos vereadores, muito menos através 

das associações dos moradores e menos ainda dos próprios 

moradores, cidadãos e cidadãs de Naviraí. Então nesse ponto é 

preciso fazer diferente, se não tem diálogo, vai na cobrança, vai 

na fiscalização, porque o objetivo da fiscalização é fazer com que 

as coisas funcionem, se não funcionar, irá apurar as 
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irregularidades pelo não funcionamento. Falou que estão iniciando 

o ano de 2018, mas que está trabalhando desde sempre porque 

vereador não para, e que desde o dia oito de janeiro a câmara 

está aberta oficialmente com atendimento, estudos, enfim com 

reuniões e hoje é a primeira sessão do ano e gostaria de desejar 

aos colegas vereadores e vereadoras que todos tenham um ano 

proveitoso, abençoado, que todos nós consigamos cumprir 

efetivamente a nossa função, que consigamos ver as melhorias 

que desejamos para o povo acontecendo de fato, que não 

permaneçamos e não fiquemos indiferentes ao sofrimento do 

povo, temos que exercitar nossa empatia, temos que nos colocar 

no lugar das pessoas que estão sofrendo e padecendo, cabe a nós 

vereadores essa função e cobrar a quem execute o que precisa 

ser executado. Falou ainda de uma lei que foi aprovada no final 

do ano passado e agradeceu a todos os colegas vereadores que o 

apoiou, foi a lei que proibiu a cobrança da taxa de religação da 

água e da energia. Disse que está atento, recebendo muitas 

postagens e que está sabendo que a água está chegando preta no 

bairro Ipê, e não pode se furtar de falar que já trabalhou na 

Sanesul, então presume que seja por falta de um dos produtos 

que era aplicado e segundo informações não está sendo mais 

aplicado. O que será que está acontecendo com a Sanesul? Já que 

aprovaram recentemente o projeto sobre a concessão do serviço, 

será que é para sujar a água do povo, diminuir a qualidade do 

atendimento e a qualidade dos serviços? Porque há dois ou três 

anos atrás a Sanesul de Naviraí na gestão do Paulo Roberto 

Nepomuceno que tem quase trinta anos de Sanesul, ganhou dois 

prêmios nacionais de qualidade da água; agora o cidadão tem que 

fazer um vídeo para postar no facebook que a água está 

chegando preta em sua casa, isso é inadmissível. Então pede que 

todos denunciem aos vereadores ou liguem para 0800 6000506 

esse é o telefone para reclamações da ouvidoria da AGEPAN – 

Agência Reguladora que fiscaliza a qualidade dos trabalhos 

realizados pela Sanesul; não podemos admitir uma gestão que é 
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paga com nosso dinheiro e que não resolve nossos problemas e 

que não serve a população com qualidade, e em caso de cobrança 

da taxa de religação as duas empresas já foram acionadas, 

oficializadas com a cópia da lei, o Procon já foi oficializado, se 

vier cobrança da taxa de religação na conta tanto de água quanto 

de energia, procurem o Procon, o Júnior do PT, os vereadores 

desta Casa, que irão tomar as providencias cabíveis. Agradeceu e 

desejou uma boa semana a todos. 

 

Vereador Josias de Carvalho cumprimentou a todos os presentes, 

ouvintes da Rádio Cultura e disse que na última sessão do ano de 

2017 foi feito aqui um pedido de informação sobre a qualidade e 

o PH da água, porque havia uma medida do ministério público 

sobre o PH que estaria trazendo transtornos na saúde dos 

munícipes, na questão de doenças nos rins, que foi identificado 

pelos médicos de Dourados. Falou que o Brasil é um País muito 

rico, gigante como diz o próprio Hino Nacional, mas parece que há 

uma maldição, porque a sociedade sofre e padece com a saúde, 

moradia e alimentação. É um País que produz tanto, mas que vai 

tudo pra fora, porque a ganância através das autoridades, é 

muito maior e não reconhece o valor do ser humano. Tanto que 

nos dias atuais se matar um animal num acidente terá que 

responder muitos processos, se matar um ser humano não dá em 

nada, é uma vergonha. Devido esses males que foram semeados, 

hoje vivemos uma política difícil onde o cidadão está 

desacreditado e ninguém acredita em político, porque fazem 

muitas promessas em campanha pra se eleger e depois muitas 

coisas não acontecem. Esse ano tem eleição e tem pessoas que 

roubaram esse país e são candidatos hoje, então a população tem 

que fazer uma avaliação, porque a nação está nas mãos do eleitor, 

é preciso escolher àquele que tem referência, que tem temor à 

Deus, que respeita a família que tem. Comentou ainda da lei 

aprovada sobre ideologia de gênero e qualquer referência à 

ideologia de gênero que seja ensinado dentro do nosso município, 
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vai responder processo, está proibido, porque é um desrespeito 

com as famílias, com a religião, com todo segmento da sociedade 

e sobre tudo com o criador. Falou também desse impacto político 

sobre a gestão do prefeito, e que quando a câmara faz cobranças 

é porque quer ver o bem da população e que o prefeito se atente 

às coisas que estão acontecendo, mas acredita que esse ano que 

passou a gestão aprendeu que não é fácil governar e que ele e 

todo secretariado tome novos rumos para desenvolver um 

trabalho que venha suprir a necessidade do povo, principalmente 

na saúde. 

 

O Vereador Marcio André Scarlassara cumprimentou a todos 

ouvintes da Rádio Cultura e a todos presentes e disse que faz 

das palavras da vereadora Rosangela suas palavras, porque sabe 

da luta da vereadora, deixando diariamente a família de lado para 

atender a população, mas que faz com prazer e com amor porque 

ser político também é uma vocação, mesmo a classe política hoje 

sendo cobrada e massacrada como é, porque tem políticos que 

trabalham pela cidade, pelo estado e pelo Brasil. Disse que sente 

orgulho em ser vereador, por cada conquista que realiza 

atendendo a população. Comentou sobre muitos pedidos sobre a 

guarda mirim, que passou de trezentas inscrições, mas como já 

tinham trinta crianças do ano passado, só puderam abrir setenta 

vagas, mas é um orgulho poder fazer alguma coisa de concreto e 

ver a alegria das crianças se alimentando, sendo educadas, sendo 

lapidadas para o mundo, e disse aos pais que colocaram seus 

filhos que tenham certeza que toda equipe da guarda mirim como 

os bombeiros, os policiais militares, os pedagogos, estão fazendo 

o melhor para seus filhos; e quem não conseguiu uma vaga, o ano 

que vem com certeza irão aumentar mais ainda as vagas, 

aproveitou e pediu ao Senhor Matheus Diretor do Campus do 

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul que está presente, 

apoio para abrir cursos para direcionar essas crianças e jovens 

para um bom caminho. Falou ainda da sua conquista como 
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vereador, onde conseguiu através da deputada federal Tereza 

Cristina e da deputada Mara Caseiro, depois de um ano e meio, 

um jeep Marruá de ultima geração, traçado, semi anfíbio para o 

corpo de bombeiros, que está a disposição da nossa unidade para 

atender Naviraí e região, sendo o único no estado. Falou ainda 

que deu entrada no projeto nº 2 - Amigos da Saúde, que será uma 

revolução para as reformas nos prédios públicos da saúde, porque 

ele, Marcio da Araguaia atua na área da saúde, essa é a sua base, 

como cada vereador tem sua base, o seu é o social, são os 

drogados, os presidiários, e essa lei irá arrecadar fundos com 

empresários para reformar o hospital municipal que está uma 

vergonha, com as janelas todas enferrujadas, os azulejos de 

trinta anos atrás caindo, está um lixo, um caos, e a intenção 

dessa lei é que cada empresário queira fazer alguma coisa, 

porque a lei irá amparar e espera que em dezembro de 2018, 

consiga entregar juntamente com seus colegas o hospital 

reformado em Naviraí. Agradeceu também pela parceria ao 

Capote, diretor do presidio que tem fornecido diariamente pães, 

feito pelos presos da padaria do presídio que foi doada pelo 

fórum, para as crianças da guarda mirim. Para finalizar disse que 

seu gabinete está a disposição de toda população e desejou a 

todos uma boa semana.  

 

O Vereador Ederson Dutra cumprimentou a todos e disse que 

hoje foi um dia de desabafo nessa casa de leis, com muita 

discussão em cima de alguns pontos, com a visita do prefeito 

municipal, Dr. Izauri falando do seu primeiro ano de mandato e o 

que há por vir. Falou do recesso parlamentar, mas que não teve 

recesso para os vereadores porque estava sempre presente no 

hospital municipal, nos postos de saúde, cobrando todos os 

setores da prefeitura. Disse que quando cobra o prefeito em um 

tom de voz meio alto, não é por perseguição e querendo ver a 

desgraça dele não, o que ele fala é o que o povo quer falar, 

porque infelizmente o projeto do prefeito não teve sucesso até o 
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presente momento, ele toma decisões equivocadas uma atrás da 

outra e não quer ouvir os vereadores, porque ele acha que não 

precisa dos vereadores e sim dos seus secretários que ficam em 

volta embaixo das suas ordens, porque ele não dá autonomia para 

os secretários resolver os problemas. Disse ainda ser solidário à 

fala do Júnior do PT na íntegra, que agora é legislar e fiscalizar. 

Comentou da nomeação da sua amiga Carol na gerência de 

esportes, que mesmo sendo uma menina boa, que estava fazendo 

um bom trabalho na cultura, não está capacitada para ser 

gerente de esportes, infelizmente não, mas o prefeito teima em 

seguir nessa linha. Informou ainda que ele vereador Ederson 

solicitou, correu atrás e conseguiu uma emenda para asfaltar o 

Jardim Oásis, mas o prefeito tirou de lá e mandou para o Jardim 

Paraíso, não tem nada contra o Paraíso, mas isso o deixa muito 

triste porque o Jardim Oásis é o único bairro do centro que não 

foi atendido por um gestor e não tem asfalto. Falou também que 

o prefeito Izauri deveria pegar seus gerentes que ganham tão 

bem e chamar a atenção deles para ter o mínimo de respeito com 

os vereadores e com a população. Comentou também que no 

hospital municipal tem uns idosos que quebraram o fêmur, mas 

que não tem médicos para operar e até perderam o pai de uma 

enfermeira, Senhor Cesário porque ficou muito tempo esperando 

para ser transferido para Dourados e quando chegou foi direto 

para a UTI, se o Dr. Pacher estivesse atendendo a população e 

fazendo as cirurgias, provavelmente esse senhor não teria 

falecido. E não entende como a prefeitura tem dinheiro para 

pagar uma consultoria de vinte mil reais por mês que é só para 

inglês ver e não tem dinheiro para contratar um médico. Mas está 

começando a desmoronar o castelo que foi montado pela atual 

administração, já começou a rachar a primeira estrutura que irá 

cair, infelizmente não é bom pra cidade, porque terão que tomar 

uma atitude. Disse que compara o povo de Naviraí como o povo 

que estava no deserto rumo à terra prometida, mas não é Moisés 

que está guiando, e sim esse prefeito que não sabe para onde vai. 
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Os vereadores tentam conduzi-lo para ir para o lado do povo, mas 

não conseguem, porque ele sempre corre do que é importante 

para o município, tanto que hoje parece que teve medo de ficar 

até o final da sessão para ouvir as verdades. Tranquilizou o 

vereador Josias dizendo que já tinha falado tudo o que queria 

sobre o prefeito e que a defesa do vereador ao prefeito causa 

dó, porque é a mesma coisa que chover no molhado, mas respeita 

essa decisão. Deixa um recado ao prefeito Dr. José Izauri de 

Macedo, para que ele saia do seu gabinete e vá de encontro à 

população, vá à igreja, porque do jeito que está caminhando a 

situação, será cassado em Naviraí, e será muito triste porque já 

tem uma história como advogado aqui, então avisa porque 

acredita que ainda dá tempo de mudar, é só colocar esse monte 

de gente incompetente pra correr. Falou também das emendas 

parlamentares que os vereadores conseguem com os deputados, e 

que o prefeito só vai atrás de um deputado de Dourados, que é o 

mentor dele, e isso não vai funcionar em Naviraí, tem que buscar 

as emendas parlamentares federais porque o dinheiro está em 

Brasília. Aproveitou para falar de um show que teve no final do 

ano do Luiz Goiano e Gersel da Viola, onde conseguiu através do 

deputado estadual Júnior Mochi, na secretária de cultura do 

estado e que gostaria de agradecer porque foi um sucesso e que 

o deputado não mediu esforços para conseguir esse show para 

nossa população. Para finalizar disse que espera que o Senhor 

Jesus Cristo na sua infinita bondade toque no coração do 

Prefeito para que ele escute essas críticas e veja que ele precisa 

dos vereadores para que fiquem alinhados para que as coisas 

venham a fluir e ele salvar seu mandato. Desejou uma boa semana 

a todos. 

 

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

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

André Scarlassara, primeiro secretário, lavrei presente ata que 

vai por mim e o Presidente assinado. 
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SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos seis dias do mês de 

fevereiro do ano de dois mil e dezoito. 

 

 Marcio André Scarlassara 

        1º Secretário 

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 


