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SECRETARIA 

 

ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07/08/2018. 

 

 

Aos sete dias do mês de agosto 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: Rosângela Farias Sofa 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, Josias de Carvalho, 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Lourdes Elerbrock, Marcio Andre 

Scarlassara e Maria Cristina Tezolini Gradella. 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. Na sequência o Senhor Presidente solicitou a 

primeira secretária para fazer a leitura do expediente – foi 

informado que se encontra na secretaria as atas das sessões 

ordinárias: 15ª, 16ª, 17ª, 18ª e 19ª. Ofício nº 

135/2018/Naviraíprev de 11 de junho/2018 enviado pelo Senhor 

Moisés Bento da Silva Júnior, Diretor Presidente do 

NAVIRAÍPREV, encaminhando cópia do balancete relativo ao mês 

de junho de 2018. O Senhor Presidente informou aos senhores 

vereadores que o balance se encontra a disposição dos Senhores 

vereadores na secretaria desta casa de leis.  

C.I. nº 016/2018 de 06/08/2018 enviado pelo Senhor Rodrigo 

Gazette de Souza, encaminhando balancete desta casa de leis do 

mês de junho de 2018. O Senhor Presidente informou aos 

senhores vereadores que o balance se encontra a disposição dos 

Senhores vereadores na secretaria desta casa de leis. 
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Apresentação dos Projetos 

 

Projeto de Lei nº 017/2018 de autoria do Poder Executivo 

Municipal; que em súmula: Dispõe sobre a autorização para firmar 

termo de cooperação com pessoas físicas e jurídicas que 

pretendem disponibilizar sinal de internet wi-fi gratuito em 

parque e praças públicas. 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 nº 025/2018 de autoria do Poder Executivo 

Municipal; que em súmula: Autoriza a doação dos Lotes 04 e 05 

da Quadra N, a empresa AÇOPLUS PERFILADOS EM AÇO 

LTDA, 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 nº 027/2018 de autoria da Vereadora Rosangela 

Farias Sofa; que em súmula: Institui a Semana de Preservação, 

Conservação e Monitoramento das árvores denominadas ipês, no 

calendário Oficial de Comemorações do Município de Naviraí, 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. 

 

Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de Informações, 

Indicações e Moções: 

 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 3 de 25 
 

SECRETARIA 

 

Requerimento nº 100/2018 de autoria da Vereadora Maria 

Cristina Tezolini Gradella e Vereador Simon Rogério Freitas 

Alves da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, requerendo que por intermédio 

das gerências competentes, determine que sejam feitos estudos 

técnicos para viabilizar e regularizar a concessão da prestação e 

exploração do serviço público de transporte coletivo urbano, para 

abertura de um processo Licitatório de Concorrência Pública com 

empresas interessadas, conforme determina a Lei Municipal nº. 

711/1994. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra a vereadora autora cumprimentando a todos os 

presentes, nobres vereadores e falando que fizeram esse 

requerimento diante da necessidade da distância dos bairros do 

município. Com os apartamentos do Nelson Trad pode perceber o 

quanto é longe para todas aquelas famílias que trabalham na 

região central e que levam mais de uma hora de caminhada todos 

os dias, pra ir e voltar, não tem carro, não tem bicicleta, não tem 

moto e a mobilidade urbana está sendo muito complicada por isso; 

os bairros estão cada vez mais afastados, os empregos estão no 

centro da cidade e essas pessoas precisam pagar parcelas da sua 

habitação, e com isso está dificultando demais a mobilidade 

dessas pessoas, então sentiu a necessidade que a prefeitura veja 

a viabilidade; sabe que no passado houve uma tentativa do 

transporte coletivo aqui no município e que não deu certo, mas no 

passado não tinha cinquenta e um mil habitantes e hoje com a 

população do tamanho que está já comporta ter em alguns 

horários, porque muitas vezes em alguns casos o empregador tem 

a obrigação de pagar o transporte coletivo, então essa é a 

possibilidade de manter o emprego dessas pessoas e dar 

dignidade pra elas. Também tem a situação em que sai do bairro 

para ir até o hospital municipal com criança no colo, no sol, a pé, é 

muito longe, porque a cidade tem os extremos, de um lado ao 

outro realmente é muito longe de um bairro até o outro. Com a 
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palavra o vereador Simon, cumprimentou a todos e disse que 

quando colocam a palavra estudo, é que de fato seja feito um 

estudo com uma comissão, com pessoas que entendem do 

trânsito, para que cheguem ao bom senso para ajudar essas 

pessoas que não tem outro meio de transporte. Os bairros 

realmente estão bem distante e realmente se faz necessário, 

mesmo que no passado já houve uma tentativa que não deu certo, 

é preciso que venha uma empresa séria para analisar essa 

questão, porque não terá um retorno imediato, isso é cultural e a 

população de Naviraí não está acostumada com circular e vai 

precisar de um tempo para se adaptar para obter êxito. O 

Senhor presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 101/2018 de autoria do Vereador Cláudio 

Cezar Paulino da Silva e da Vereadora Rosângela Farias Sofa; 

expediente endereçado à Senhora Maria Telma de Oliveira 

Minari, Gerente de Assistência Social, requerendo informações 

acerca dos repasses ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência. Sendo assim, solicito a vossa gentileza em 

responder os seguintes questionamentos: 1) Quais os valores do 

repasse do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência; 2) Como foi investido os valores do repasse nos anos 

de 2016 e 2017; 3) Quais as prioridades apontadas pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência para este ano; 

4) O que foi investido e quais os valores. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, em seguida em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 102/2018 de autoria da Vereadora Maria 

Cristina Tezolini Gradella; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Welligton de Mattos Santussi, 

Gerente de Saúde, requerendo informação sobre qual é o médico 

cadastrado no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
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Saúde), vinculado ao CAPS 1 de Naviraí. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra a vereadora autora falou que 

com a saída do Dr. Flavio, médico psiquiatra que foi embora do 

município, o CAPS 1 permanece sem médico fazendo atendimento 

e sua preocupação é saber se vai contratar ou já foi contratado e 

como é que tá; porque vem recebendo recurso estadual e só pode 

receber recurso as unidades que tem equipe mínima completa e 

sem o médico, a equipe não está completa; então esse 

requerimento é só a título de informação, porque senão tem que 

devolver recurso público. Com a palavra o vereador Marcio que 

cumprimentou a todos, em especial à guarda mirim que está 

presente, parabenizando a vereadora pelo excelente 

requerimento e falando que todos sabem que o Dr. Flávio deixou 

o atendimento pelo SUS em Naviraí contra a sua vontade, 

deixando mais de dois mil pacientes sem atendimento; um médico 

que fazia atendimento no presídio, no lar dos idosos, APAE, enfim 

à comunidade em geral, porque depressão é a doença que mais 

mata no mundo hoje. E não houve por parte da administração 

nenhum movimento para que ele ficasse aqui, sendo acolhido de 

braços abertos em Amambaí. Comentou que vários outros 

médicos foram ou estão indo embora de Naviraí e isso é muito 

preocupante. Falou que o CAPS daqui já foi considerado um dos 

melhores do Brasil, com toda equipe e estrutura que tinha; e 

informou que acha que logo iniciará o atendimento com uma nova 

médica, Dra. Bruna, filha do Dr. Vandir, mas até o momento não 

tem ninguém. Com relação ao recurso é uma parte administrativa 

deles, que irão responder ao tribunal de contas se estiver 

irregular, mas o que o preocupa mesmo é que a população está 

sem atendimento psiquiátrico e mais importante que isso, é que o 

hospital não tem mais ala psiquiátrica, estão pedindo vaga para 

Dourados, porque não são mais internados em Naviraí, ou manda 

os pacientes para Paranaíba que tem um convênio por amizade. 

Então hoje estamos totalmente descobertos na área de 
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psiquiatria e espera que com a vinda da Dra. Bruna possa retomar 

com as atividades normais. O Senhor presidente colocou em 

votação, sendo aprovado. 

 

Indicação n° 057/2018 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Emerson Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo de Trânsito 

Municipal, e para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, com cópia para a Senhorita Milena Cristina 

Feuser, Gerente de Administração, indicando que seja instalado 

um semáforo no cruzamento da Avenida Amélia Fukuda com a 

Avenida Mato Grosso e Avenida Caiuá, com a finalidade de 

melhor disciplinar o tráfego de veículos, considerando a 

movimentação no local. Solicito à Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 058/2018 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 sejam construídos banheiros masculinos e 

femininos, com acessibilidade para portadores de deficiência, na 

praça localizada no bairro Cidade Jardim. Solicito à Secretária 

que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 060/2018 de autoria do Vereador Cláudio Cezar 

Paulino da Silva e demais edis; expediente endereçado ao Senhor 

Emerson Antonio Marques Pereira, Diretor Presidente da 

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos-AGESUL, com 

providências para o Senhor Stefano Andrade de Brida, Diretor 

Regional da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos-

AGESUL, indicando a recuperação da MS-145, que leva ao 
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Assentamento Juncal. Com a palavra o vereador autor que 

cumprimentou todos e falou que fez essa indicação à AGESUL 

porque todos sabem que a estrada que dá acesso ao 

assentamento Juncal e às fazendas da região, parte dela foi 

cascalhada no ano passado, mas com pedras muito grandes e não 

foi compactada tornando o trânsito difícil, tem até um abaixo 

assinado dos moradores do assentamento e região que trafegam 

por ali até quatro vezes ao dia para que seja melhorado. Então é 

muito importante que dê atenção a essa estrada, até porque 

daqui uns dias terá a abertura do frigorífico. Um aparte da 

vereadora Rosangela que cumprimentou todos e disse que irá 

falar como usuária daquela estrada, porque passando por lá o 

pneu do seu carro furou as onze horas da noite e teve que rodar 

por um tempo mesmo assim, porque estava apenas ela e seu filho 

e não conseguiu trocar, quando encontrou outro carro na mesma 

situação. Mais adiante encontrou uma casa onde um senhor a 

ajudou e comentou que era rotina os carros ter os pneus 

estourados, devido o cascalho. Então parabenizou o vereador pela 

cobrança falando que só sabe da situação quem passa sempre por 

lá. Um aparte do vereador Josias falando que os engenheiros da 

AGESUL que autorizaram àquilo deveria passar por lá todos os 

dias para sentir a realidade da situação; infelizmente eles não 

têm experiência nenhuma, fizeram de qualquer jeito e querem 

impor à sociedade, porque é um absurdo o tamanho das pedras 

que foram colocadas na estrada. O vereador Claudio Cezar 

agradeceu e disse que realmente passar naquela estrada está 

lastimável e ainda tem a precariedade das pontes, então pede ao 

Stéfano que é o responsável pela Agesul de Naviraí que dê uma 

atenção especial a esse pedido, porque no relatório tem o que 

pode ser feito para melhorar as condições daquela estrada; e 

gostaria que todos os vereadores assinassem para que esse 

pedido tenha mais força para resolver esse problema o mais 
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rápido possível. Solicito a Secretária que faça o encaminhamento 

da mesma. 

 

Indicação n° 061/2018 de autoria do Vereador Antônio Carlos 

Klein e Ederson Dutra; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, 

com cópia para o Senhor Adriano José Silvério, Gerente de 

Serviços Públicos, indicando a recuperação do asfalto que se 

encontra danificado na Rua Iugoslávia, no trecho ao lado da 

DISTRIBUIDORA NAVIRAÍ. Com a palavra o vereador autor 

cumprimentando a todos e falando que já fez essa indicação de 

forma direta do seu gabinete, no período do recesso, à gerência 

de obras e falou pessoalmente com o prefeito municipal e 

disseram que iriam fazer, mas até agora não fizeram nada. E 

naquela rua, ao lado da Distribuidora Naviraí, justamente onde as 

pessoas estacionam o carro o asfalto cedeu do lado direito, e é 

necessário que o poder público tenha mais atenção com essas 

coisas na cidade, porque a distribuidora Naviraí é uma das 

empresas que empregam muitas pessoas aqui, está crescendo, 

investindo e não tem a mínima atenção do poder público. E isso já 

vem da administração passada e nada foi feito. Um aparte do 

vereador Ederson Dutra que cumprimentou a todos e comentou 

que também já tinha informado aos gerentes Adriano Silvério e 

Ana Paula, inclusive mostrando fotos do local, porque uma 

empresa como a Distribuidora Naviraí que está investindo no 

município, o mínimo que o poder público deveria fazer é resolver 

esse problema, mas o executivo não faz. O vereador Klein falou 

que infelizmente é a realidade, são coisas pequenas, mas que são 

necessárias, e com pouco tempo de serviço seria resolvido, mas 

não são feitas. Até mesmo com relação a indicação do Fi da Paiol 

sobre as pedras na estrada para a Juncal, não é que os 

engenheiros não sabem, eles sabem porque são preparados para 
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fazer e tem competência sim, mas a questão é que todo serviço 

público que é feito, não só em Naviraí, mas no estado, no Brasil, é 

mal feito, todo dinheiro público é mal gasto porque não tem 

respeito com a população, não tem respeito com quem paga os 

impostos e fazem de qualquer jeito. Mas quando colocam para 

uma empresa privada para fazer, sai perfeito e com menos custo, 

mas quando é o estado, a união ou o município que faz é tudo 

muito mais caro e mal feito, por isso esse caos. É preciso mudar 

essa cultura, o serviço público precisa ser de excelência porque a 

população paga impostos. Solicito a Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 063/2018 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior, Vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella e 

outros; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Welligton de Mattos Santussi, Gerente de Saúde, indicando que 

seja mantida à enfermeira Sara Caroline Ribeiro Simão, na 

Coordenação do Posto de Saúde da Família Maria de Lourdes, 

localizado na Avenida Iguatemi, 935, como medida de 

fortalecimento da Atenção Básica e reconhecimento ao trabalho 

que vem sendo realizado pela equipe daquela Unidade Básica de 

Saúde. Com a palavra o vereador Júnior do PT saudando as 

servidoras aqui presentes que são do Posto de Saúde da Família 

Maria de Lourdes, localizado ao lado da academia da saúde no 

final da Avenida Iguatemi; iniciou falando para que todos 

compreendam essa indicação, que é uma discussão a respeito da 

qualidade do serviço de saúde, principalmente com enfoque no 

hospital municipal, porque em todas as gestões que passaram e 

esta atual não é diferente, até porque já tivemos três 

secretários de saúde nesta gestão; onde os três relataram 

quando tiveram oportunidade e se apresentaram a esta casa de 

leis, que tinham um foco do seu trabalho a valorização da atenção 
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básica e investimento no posto de saúde. Daí ele foi estudar 

também para entender a importância da atenção básica e 

compreendeu que atenção básica bem estruturada com vinculação 

de médico, de dentista, de enfermeiro, uma equipe completa, tem 

a capacidade resolutiva de até oitenta por cento dos casos; e 

num estudo mais aprofundado viu que se tiver investimento na 

atenção básica desafoga o hospital municipal, que é o que todos 

querem, porque se o posto de saúde funciona o cidadão que mora 

na rua do posto não procura o hospital, só procura nos casos de 

urgência e emergência, mas sem essa vinculação e sem a atitude 

de valorização da atenção básica não consegue avançar e não 

consegue desafogar o hospital, não consegue investir em 

prevenção e obviamente vai mais recurso utilizado no tratamento 

das doenças. E em relação ao Posto Maria de Lourdes tem uma 

situação específica, inclusive foi noticiado duas semanas atrás no 

site da prefeitura como um posto de saúde modelo; que 

desenvolve ações que devem ser copiadas nas demais unidades de 

saúde, enaltecendo o trabalho da equipe que lá está. Pois bem a 

própria prefeitura fez esse reconhecimento através de matéria 

jornalística, mas agora existe a intenção da gestão de fazer 

modificação. Então fez essa indicação para pedir a permanência 

da enfermeira Sara que é a coordenadora daquela unidade, não é 

tão somente pela pessoa da Sara, mas porque é um posto modelo, 

que funciona e que tem vínculo com a população, que é o maior 

desafio com a atenção básica no país, que é vincular à população a 

unidade de saúde. É fazer com que a população do entorno 

acredite que aquele posto vai ter condição de resolver o 

problema dele sem precisar ir ao hospital e esperar o dia todo 

para ser atendido. Então quando consegue estabelecer esse 

vínculo, principalmente da população com a equipe do posto de 

saúde, isso precisa ser replicado, valorizado e reconhecido. E é o 

que está pedindo, reconhecimento do trabalho que está sendo 

feito lá por toda equipe, que abraçou a causa e que está coesa, 
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porque tudo isso reflete no atendimento do usuário do SUS, 

fazendo com que a população ganhe com isso; e até mesmo o 

poder público ganha, porque economiza fazendo a prevenção, que 

é mais barato fazer prevenção do que tratar depois da doença no 

hospital municipal. Então mais uma vez ele pede para manter a 

enfermeira no posto porque está funcionando. O vereador 

Ederson solicitou um aparte para falar da sua indignação em ver 

que a câmara tem que fazer uma indicação pedindo ao prefeito 

para manter uma enfermeira no posto de saúde, porque tudo 

funciona em perfeita harmonia. Teria que usar esse posto como 

modelo, para que todos os outros postos de saúde e até mesmo a 

santa casa pudessem copiar. Mas mudar o que está funcionando 

não é viável, é preciso mudar a gerente de administração, o 

gerente de saúde, o gerente de desenvolvimento econômico, tem 

que tirar o que não está funcionando; então não vai deixar esse 

autoritarismo falar mais alto, não vai deixar esses covardes 

tomarem conta de Naviraí, porque essa câmara não vai ficar 

calada e espera que o prefeito tome atitude de homem e faça 

com que a enfermeira permaneça naquele posto de saúde. O 

vereador Claudio Cezar solicitou um aparte informando que a sua 

mãe mora naquela região a mais de trinta anos, então conhece 

bem aquela unidade de saúde, e aproveitou para parabenizar a 

equipe daquele posto de saúde que trabalha com muita 

responsabilidade e dedicação à população; mesmo sabendo que a 

santa casa precisa de mais qualidade no atendimento, a 

administração precisa repensar nesse remanejamento da 

enfermeira, porque não pode mudar o que está dando certo e que 

é motivo de orgulho para Naviraí. O vereador Marcio Scarlassara 

solicitou um aparte para falar da sua revolta com essas coisas, 

porque esses dias esteve juntamente com o vereador Fi da Paiol 

num posto de saúde e ficou sabendo que quando está faltando 

produtos de limpeza ou outros itens, os funcionários levam da sua 

casa, como a zeladora que compra sabão em pedra fiado, coloca 
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de molho para virar espuma e limpar o PSF, isso é amor ao 

trabalho, é uma equipe unida. Então não entende por que mexer 

no que está dando certo, se a população está pedindo para que a 

enfermeira Sara permaneça naquele posto, que fique e que o seu 

trabalho seja modelo para todos os outros postos de saúde. 

Porque poucas coisas estão dando certo, a saúde está uma 

vergonha, não tem nada no hospital, é preciso se preocupar com a 

falta de medicamentos, com os médicos indo embora de Naviraí, 

com ambulâncias quebradas, isso sim é grave. Então informou à 

enfermeira que os treze vereadores estão do seu lado, apoiando 

e que se depender deles ela vai permanecer lá, porque tem que 

ser justo com a população. Um aparte do vereador Josias falando 

à equipe do posto de saúde que é solidário e que irá conversar 

pessoalmente com o prefeito, para que ele reverta essa situação 

e mantenha a enfermeira nesse local, porque como foi dito está 

dando certo e em time que está ganhando não se mexe. Então irá 

reforçar esse pedido do vereador Júnior, que é um vereador 

atuante e que de fato luta pelo trabalhador, é uma pessoa que 

admira muito e será solidário para reivindicar esse pedido ao 

prefeito e mostrar a importância dessa equipe que está 

funcionando e que serve de modelo para os outros postos de 

saúde. O vereador Júnior agradeceu e disse que fez essa 

indicação como um dos recursos que tem disponível no passo a 

passo de uma discussão junto a administração, porque já teve 

várias reuniões junto as servidoras com o gerente de saúde, 

depois com os representantes do conselho, com o prefeito, então 

está seguindo passo a passo para que a posição já expressa da 

população de forma negativa com relação a essa mudança, se 

resolva; então acredita de fato que a administração vai rever o 

seu posicionamento para garantir a permanência dela. Agradeceu 

o apoio dos demais parlamentares que estão sempre solícitos às 

questões que traz aqui, principalmente relacionado ao servidor 

público. Agradeceu às servidoras do posto, ao representante do 
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conselho local que estão aqui unidos em prol de um objetivo, 

porque dificilmente conseguimos ver isso e quando vimos a 

população unida com os servidores, com essa casa de leis, é um 

sinal positivo e que precisa ser respeitado e endossado pela 

administração que está lá, assim como os vereadores estão aqui 

para atender o anseio da população. Solicito a Secretária que 

faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 064/2018 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente de Administração, 

indicando que seja retomada a discussão para a elaboração do 

Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos Municipais, 

através da formação de uma Comissão de servidores para 

acompanhar e avaliar os trabalhos, utilizando a minuta já 

existente elaborada no ano de 2011 quando houve a contratação 

de empresa especializada, para a elaboração do referido plano. 

Com a palavra o vereador autor que cumprimentou a todos e falou 

que mais uma vez vem falar da valorização do servidor público 

municipal, porque entende que existe a necessidade de 

valorização funcional porque ele tende a prestar um serviço com 

mais eficiência e maior qualidade à população, mas até agora não 

viu nenhum esforço da administração nesse sentido. Um aparte 

do vereador Klein falando que não entende o que se passa na 

cabeça desses prefeitos, porque todos sabem da necessidade do 

Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos Municipais, e 

em toda campanha eles prometem que irão fazer, mas quando 

chegam ao poder, simplesmente não fazem, param no meio do 

caminho; é preciso mais eficiência do próprio gestor municipal 

para determinar que faça as correções necessárias no sentido de 

gerir melhor para que o município possa andar, não só as coisas 

da cidade, mas o próprio trabalho do servidor público que precisa 
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saber qual o seu futuro dentro da administração, e o plano de 

cargos e carreiras serve pra isso. Então vamos torcer para que 

aconteça dessa vez. O vereador Júnior agradeceu e disse que é 

isso mesmo, quer que a administração dê prioridade ao que de 

fato é prioridade. Um aparte do vereador Ederson Dutra, 

falando que o seu primeiro pedido de mandato, foi solicitar ao 

prefeito que fizesse o plano de cargos e carreira para valorizar o 

funcionário público, mas nada aconteceu. E quando fala de gestão, 

é preciso ter atitude, porque é obrigação do gestor público, dar 

condições adequadas para que o funcionário consiga crescer, 

porque o plano de cargos e carreira é um estímulo para o 

funcionário trabalhar, mas acredita que esse plano irá ficar para 

o próximo prefeito fazer. O vereador Júnior disse que se pegar o 

histórico dos pedidos desta casa de leis nos últimos dez anos, irá 

achar inúmeras cobranças a respeito do plano de cargos e 

carreiras. Então isso expressa que é uma vontade popular, um 

anseio do servidor público municipal, isso é fato. E também é 

preciso ter vontade política para fazer acontecer, porque o 

produto nós temos e já foi pago com dinheiro público, e estava 

engavetado, agora é só formar uma comissão, fazer um arranjo 

institucional que permita a administração entregar o projeto de 

lei a esta casa de leis. O plano de cargos dá a segurança jurídica 

para o servidor, dá mais tranquilidade, porque a cada três anos 

terá uma progressão automaticamente, a cada cinco anos vai ter 

uma avaliação de desempenho e ao final da carreira terá uma 

aposentadoria melhor, então é um estímulo para que cada vez 

mais cumpra com o seu papel com excelência. Um aparte da 

vereadora Cris Gradella falando que acima de tudo estimula o 

servidor a se qualificar, porque ele sabe que vai conseguir 

melhorar o seu salário e também na aposentadoria, então 

realmente é essencial. O vereador Júnior disse que é isso, o 

pleito é legítimo, é dos servidores em ter essa segurança e esse 

estímulo para poder atuar, inclusive se coloca à disposição porque 
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quer que de fato aconteça. Solicito à Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 065/2018 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho; expediente endereçado ao Senhor Stéfano Andrade de 

Brida, Gerente Regional da Agência Estadual de Gestão de 

Empreendimentos - AGESUL, indicando que sejam agilizados os 

serviços que estão sendo realizados na Ponte que passa sobre o 

Córrego do Touro. Com a palavra o vereador autor e em nome do 

pastor Adrian cumprimentou a todos e falou que em relação a 

essa indicação, percebeu que lá existem três pontes, a ponte do 

Chico, a ponte que dá acesso para Iguatemi e outros municípios e 

a ponte do Córrego do Touro que é uma via essencial e encontra-

se interditada para manutenção, prejudicando as pessoas que 

moram na região, a usina e o frigorífico; então percebeu que esse 

é um governo mediando, com uma gestão banal, sem expressão, 

com muitas promessas e poucas coisas feitas, porque ele sabe da 

necessidade desta ponte, e esse transtorno traz prejuízo ao 

município, então é preciso agilidade dos serviços. Solicito à 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Moção de Pesar n° 015/2018 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock e outros Edis; expediente endereçado aos familiares 

da Senhora Noilce Gomes da Silva Cruz, apresentando nossas 

condolências, lamentando profundamente seu falecimento, 

ocorrido no dia 24 de julho do corrente ano. E pedimos a Deus, 

para que Ele conceda sabedoria, força e discernimento nesta 

hora tão difícil, conforte os enlutados, e que a paz, o consolo e a 

força da fé prevaleçam no meio de todos, nesse momento de dor 

e de saudade. Rogamos para que Deus a receba com alegria em 

Sua morada eterna. Solicito a Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. 
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Por questão de ordem o vereador Marcio Scarlassara fez uma 

Moção de Congratulação Verbal ao Policial Glaucio da PRF pela 

dedicação que tem tido com a guarda mirim referente ao projeto 

de xadrez, onde as crianças foram jogar em Dourados 

conseguindo conquistar dezesseis medalhas, se destacando entre 

toda a região. E nada mais justo do que o reconhecimento à 

dedicação do policial que faz um trabalho voluntário com essas 

crianças. Gostaria ainda que essa moção seja endereçada ao 

Chefe da Delegacia 09 MS, Senhor OG Martinez Marçal 

congratulando pelo serviço prestado à guarda mirim, através do 

PRF Glaucio José Dalla Cortt Cella. O Senhor Presidente colocou 

em votação, sendo aprovada. 

 

O Senhor Presidente determinou ao primeiro Secretário para 

fazer a leitura da Ordem do Dia. 

 

A primeira secretária colocou em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei n° 24/2018 de autoria da Vereadora 

Lourdes Elerbrock; que em súmula: Dispõe sobre a criação do 

Programa de Educação Ambiental e Consciência Ecológica nas 

escolas municipais e dá outras providências.  

Com o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

favorável, relator Josias de Carvalho, Membros Antonio Carlos 

Klein e Ederson Dutra. 

Com o parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência 

Social favorável, Relatora Maria Cristina Tezolini Gradella, 

membros Lourdes Elerbrock e Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida em 

votação nominalmente.  
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O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei n° 24/2018 de 

autoria da Vereadora Lourdes Elerbrock aprovado em primeira 

e única discussão e votação, por onze votos favoráveis e um 

ausente (Ederson Dutra). 

 

TRIBUNA 

 

 

Usou a tribuna o vereador Josias de Carvalho agradecendo a 

presença do Werli da Veja MS, do pastor Adrian, Aparecido, 

Baiano e ouvintes da Rádio Cultura; comentando que esta é a 

primeira sessão após o recesso e parabeniza o trabalho desta 

câmara, onde cada um expressa suas ideias e seu compromisso 

com a população, com treze gabinetes de portas abertas para 

atender as demandas dos munícipes. Um ano de eleição, após uma 

copa do mundo, acontecendo em outubro as eleições para 

presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, e 

pede a população que analise bem os candidatos, a 

representatividade e a questão familiar, tudo isso é importante, 

porque infelizmente vivemos um período difícil economicamente e 

também político. Disse que acompanha através das redes sociais 

as pessoas indignadas, revoltadas e não querendo ir às urnas, mas 

orienta a todos que desta forma está fortalecendo o candidato 

mal intencionado. É preciso analisar e votar, porque a política é 

essencial, não tem como viver dentro da sociedade sem haver a 

política. É evidente que as pessoas não estão mais acreditando 

porque a corrupção nesse país impera, mas também muitos 

políticos estão sendo punidos e o peso maior dessa punição é a 

sociedade que de fato está cobrando, e com críticas 

construtivas, para dar uma melhor visão para fazer a política 

certa. Aqui nesta câmara temos uma política sóbria, de 

responsabilidade e com vereadores sempre em busca de emendas 

parlamentares para atender os anseios da população. Falou ainda 
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que o executivo tem procurado sempre fazer o melhor para a 

população, mesmo diante de tantas dificuldades, tem buscado 

recursos e feito uma administração séria. 

 

Usou a tribuna o vereador Antonio Carlos Klein que cumprimentou 

a todos e comentou sobre a audiência pública que realizou no mês 

passado para discutir a regionalização da saúde em Naviraí, com 

a participação de muitas pessoas. E o plenário deliberou no 

sentido que se formasse uma comissão com pessoas da cidade 

para discutir mais afundo a questão da gestão do hospital 

municipal. Ficou bem claro na audiência pública que temos uma 

gestão direta feita pela prefeitura no hospital municipal e que 

estamos atrasados em relação a outras microrregiões de saúde 

do estado bem mais de dez anos, porque todas as outras 

microrregiões fizeram adaptações, mudaram a forma de gestão 

dos hospitais e todas estão em evolução. Então para termos uma 

saúde adequada para a população, é preciso mudar a gestão do 

hospital municipal, onde foi enviado ofício para todas as 

entidades da cidade para estudar mais afundo essa questão, onde 

todos os segmentos da sociedade fizeram a indicação de dois 

membros para participar dessa comissão. E irá acontecer a 

primeira reunião com esses membros no próximo dia 13 às 

dezenove horas aqui na Câmara Municipal, onde irão estudar mais 

afundo qual a melhor forma de gestão e desde já convida todos 

os órgãos de imprensa da cidade e à população para acompanhar 

os trabalhos dessa comissão, porque a decisão que será tomada é 

muito importante para o futuro da saúde em Naviraí.  

 

Usou a tribuna o vereador Marcio Andre Scarlassara 

cumprimentando o Senhor Presidente, demais vereadores e aos 

ouvintes da Rádio Cultura, falando que é motivo de gratificação e 

alegria a retomada dos trabalhos na câmara Municipal. Informou 

algumas coisas boas que tem acontecido por esses dias, como a 
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moção de congratulação que fez ao Senhor Glaucio, Policial 

Rodoviário Federal, pelo trabalho voluntário desenvolvido com as 

crianças da guarda mirim, fazendo com que eles conquistassem 

dezesseis medalhas no xadrez; e em nome do presidente da 

guarda mirim, Auro Mendonça, agradeceu a todos os diretores: 

Anderson, Rodrigo, Sidnei, Soares, que fazem a diferença na 

guarda mirim, uma instituição que está se destacando com 

ampliações e que tem mudado a vida de muitas crianças e 

famílias, e isso é motivo de alegria. Disse ainda que o cenário 

político de Naviraí terá o antes e o depois, porque teremos a 

possibilidade real de ter um suplente de senador em Naviraí, com 

a candidatura do empresário Chagas ao Senado, isso é motivo de 

alegria e acredita que irá mudar toda região e Naviraí será vista 

com outros olhos; que Deus o guie juntamente com Fábio Trad e 

Nelsinho Trad nessa empreitada, porque estará apoiando e 

lutando por eles. Falou também do colega de Câmara, Júnior do 

PT que homologou sua candidatura, colocando seu nome a 

disposição como candidato a deputado federal, mesmo sabendo 

que não é fácil, tem certeza que Deus estará guiando os caminhos 

desses naviraienses para esse pleito eleitoral. Falou da sua 

tristeza pela enfermeira do PSF ter que vir a esta casa pedir 

apoio para permanecer no PSF Maria de Lourdes para continuar 

com seu trabalho, então pede ao prefeito para olhar com carinho 

e atenção, porque aquela equipe está sincronizada e fazendo um 

grande trabalho. Falou da sua preocupação com a saúde mental 

em Naviraí com relação ao CAPS, e que está muito triste por não 

termos mais o Dr. Flávio Freitas, o médico psiquiatra trabalhando 

pela população de Naviraí, mas que a Dra. Bruna em breve iniciará 

suas atividades, que seja bem vinda e acredita que irá fazer um 

bom trabalho com os pacientes, mas seria melhor se estivessem 

os dois contratados. Mas que continuará lutando, porque tem um 

trabalho forte voltado para ajudar as pessoas que sofrem com a 
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dependência química, então avisa a todos que precisam de ajuda é 

só procura-lo, o seu gabinete está a disposição de toda população.  

 

Usou a tribuna o vereador Ederson Dutra cumprimentando o 

Senhor Presidente, nobres edis, público presente e ouvintes da 

Rádio Cultura, falando que estão voltando do recesso 

parlamentar, mas continuou trabalhando nesse período dando 

continuidade ao seu mandato sempre atuante nas cobranças ao 

prefeito, ao executivo, aos deputados, que tem a obrigação de 

resolver mesmo os problemas do município. No tocante à saúde 

que é uma área muito debatida nesta casa de leis, o executivo 

tem que levar mais a serio e o prefeito tem que tomar uma 

atitude e nomear um gerente na santa casa o mais rápido 

possível, porque o município do porte de Naviraí, não pode ficar 

sem um gerente na santa casa, o gerente de saúde está 

acumulando dois cargos e essa dupla função não agrega nada, só 

atrapalha. Referente aos postos de saúde do município, apenas 

esse que foi falado hoje na sessão está fazendo um bom 

trabalho, porque os outros postos infelizmente não estão 

funcionando direito; o prefeito Izauri tem que fazer uma 

reforma administrativa, tem que trocar urgentemente esses 

gerentes, porque até agora esses secretariados não conseguiram 

resolver problema nenhum em prol da população, só vai 

complicando cada vez mais, até agora as cirurgias na santa casa 

não foram iniciadas, não tem asfaltos sendo feitos, por isso que 

vem até essa tribuna para falar, e como não tem rabo preso com 

ninguém vai continuar cobrando, porque está aqui para ser base 

do povo, porque quem o elegeu foi o povo, então está aqui para 

representar o povo de Naviraí, essas barganhas políticas que 

acontecem entre deputados, prefeito e vereadores isso apenas 

arrebenta com a população porque estão pensando em benefício 

próprio, querendo perpetuar no poder e pensando apenas no seu 

bem estar, político tem que pensar na comunidade, tem que 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 21 de 25 
 

SECRETARIA 

 

pensar no geral, tem que trabalhar para o povo. Então esse 

prefeito tem que acordar e ir de encontro com a população, 

porque já passou dois anos de mandato e até agora não fez nada. 

Desejou uma boa semana a todos. 

 

Usou a tribuna o vereador Claudio Cézar Paulino da Silva, 

cumprimentando o Werli do Portal Veja MS e a todos os 

presentes, e falou mais uma vez da indicação que fez ao governo 

do estado através da Agesul, a respeito da estrada da Juncal que 

está intransitável e espera que os reparos necessários sejam 

feitos o mais rápido possível. Falou ainda que mesmo durante o 

recesso continuou trabalhando e na semana passada visitou várias 

estradas, constatando que várias pontes precisam ser refeitas, 

para que as pessoas tenham mais segurança. E agradeceu a todos 

que o receberam, informando que nas próximas sessões estará 

trazendo as demandas cobrando o prefeito para fazer o que é 

preciso, porque esse é o seu papel, trabalhar pelo povo. Desejou 

uma boa semana a todos e falou que seu gabinete está aberto a 

toda população. 

 

Usou a tribuna a vereadora Rosangela Farias Sofa cumprimentou 

os ouvintes da Rádio Cultura, aos presentes e falou que esse mês 

em que estiveram em recesso nesse parlamento, aconteceu duas 

coisas muito importantes para o seu conhecimento e 

engrandecimento como mulher. Nos dias 18, 19 e 20 de julho 

esteve em Campo Grande no seminário proposto pelo governo do 

estado e também pela subsecretaria de políticas públicas para as 

mulheres, a secretaria do estado, cultura e cidadania com a 

palestrante Aparecida Gonçalves, ex-secretária nacional do 

enfrentamento da violência contra as mulheres, onde palestrou 

sobre desafios e perspectivas dentro das conquistas das 

mulheres; foi falado muito sobre mais mulheres na política e 

levantar um chamamento mais uma vez, dizer que a mulher pode 
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estar onde quiser e quando quiser e estiveram presentes 

quarenta e cinco municípios. E nos dias primeiro, 2 e 3 de agosto 

voltou à capital do estado para um seminário estadual do 

enfrentamento da violência contra as mulheres. Em MS e no 

Brasil se instalou uma violência muito forte que é preciso agir, 

coibir e ajudar a diminuir através das leis que está sendo 

divulgada a todo Brasil. No Paraná e no Rio Grande do Sul está 

sendo lançado o agosto lilás e com certeza irá abranger todo 

Brasil. Nesse seminário foi muito debatido a lei Maria da Penha e 

a lei do feminicidio com várias mulheres, representantes de 

organização civil, policiais, bombeiras, assentadas, mulheres 

negras, mulheres deficientes, todas numa roda de conversa 

falando de racismo, intolerância, violência, enfrentamento, 

promoção da dignidade, da saúde, educação, de lutas 

permanentes e constantes. Como o caso que aconteceu por esses 

dias onde o marido numa ação bruta e violenta, jogou a mulher do 

quarto andar, acabando com a sua vida. Então é preciso trabalhar 

muito e com mais afinco para abranger a todos nessa campanha 

do agosto lilás, porque o ano passado ela fez essa campanha 

sozinha num bairro, e a coordenadoria especial de políticas 

públicas da mulher liderada pela primeira dama, a Senhora 

Marione fez um trabalho paralelo com as psicólogas do município 

fazendo a divulgação do agosto lilás e a lei Maria da Penha vai à 

escola; então é preciso denunciar e não se calar, porque essa luta 

é de todas as mulheres. Informou que Naviraí foi contemplada 

com um selo da Prefeitura Amiga da Mulher; também está 

lutando para instalar aqui o Programa Mulher Segura, que é uma 

política inovadora criada pelo tenente coronel Josafá Pereira 

Dominoni; e ainda o Projeto Acalento, que tem uma sala lilás 

dentro do hospital, um trabalho criado por um médico legista, 

profissional do HU, Dr. Guido Vieira Gomes; então são projetos 

que quer trazer para Naviraí para ajudar e beneficiar todas as 

mulheres. Aproveitou para convidar a todos, através da 
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Coordenaria Especial de Políticas Públicas para Mulheres, para a 

abertura do agosto lilás que será na UEMS, às dezenove e trinta. 

E em nome do seu pai, Senhor José Farias, cumprimentou todos 

os pais de Naviraí e região pela data comemorativa ao dia dos 

pais, desejando muita saúde, muita paz, muito amor e muito 

respeito que é o que está faltando, e que os filhos tenham mais 

respeito por seus pais, porque tudo o que nós fazemos com amor 

e carinho, a gente recebe de volta. Desejou a todos uma boa 

semana. 

 

Usou a tribuna o vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior 

cumprimentando ao excelentíssimo senhor presidente, Jaimir 

José da Silva, excelentíssimos vereadores, excelentíssimas 

vereadoras, público presente nesta casa, aos ouvintes da rádio 

Cultura, e agradecendo a Deus por permitir estar aqui retomando 

as sessões legislativas, porque o trabalho continuou mesmo no 

recesso, com a câmara aberta e reivindicando as situações que 

são de interesse da população, através de ofícios e reuniões; e 

irá continuar como sempre tem feito e falou da sua preocupação 

com a geração de emprego, porque estamos diante de um cenário 

político e financeiro nacional não tão favorável, mas é nesse 

momento que temos que discutir e se empenhar em gerar 

empregos, e principalmente não perder o que já temos aqui em 

nosso município. Falando que veiculou nas redes sociais alguns 

questionamentos a respeito de empresas locais, uma 

especificamente, que estaria com dificuldades e precisando do 

apoio da prefeitura para não fechar suas portas e não demitir 

mais de cem funcionários. Informou que está atuando 

diretamente para não deixar que isso aconteça e tem certeza que 

todos os vereadores desta casa são sensíveis a toda essa 

situação; já conversou com a gerência de desenvolvimento 

econômico, com o próprio prefeito municipal para unir forças em 

prol de Naviraí, porque essa tem sido a sua bandeira e vai 
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continuar sendo. Falou ainda que semana passada encaminhou um 

ofício para gerência de educação por conta da grande 

depredação que está acontecendo na creche do ipê, entende a 

importância que tem a administração pública em zelar pelo 

patrimônio público, mesmo que a obra ainda não foi entregue para 

a administração, têm recursos públicos investidos, recursos dos 

nossos impostos, então solicita que seja colocada vigilância para 

que não haja mais vandalismos no local, para evitar mais prejuízos 

e um atraso ainda maior nessa obra, que é tão importante para 

poder suprir uma parte da demanda no município por creches, e 

pede a população que ajude a cobrar. Por fim falou que após as 

convenções partidárias que ocorreram no último final de semana, 

vislumbrou um cenário extremamente positivo para Naviraí e 

região; hoje têm homologadas pelas convenções partidárias, pré-

candidaturas estaduais, tem a sua pré-candidatura a candidato 

federal, tem uma pré-candidatura de um suplente de senador e 

está absolutamente convencido que está diante da oportunidade 

de estabelecer e caminhar num grande projeto por Naviraí. Aqui 

na Câmara estão em treze, representando oito partidos e quando 

deixa um pouco de lado a questão partidária, as discussões que 

são relevantes e que são de importância para o município, todos 

os treze se colocam juntos para trabalhar por Naviraí; entende 

que a mudança e a transformação que querem na política do 

município, na política do estado e do país, parte da união de 

esforços vai muito além da filiação partidária, mas 

principalmente lutar pelo povo; entende que estão em um grande 

projeto por Naviraí e quer que isso se estabeleça de fato e 

Naviraí saia desse processo eleitoral muito mais forte e muito 

mais evidente do que está entrando. Desejou um feliz dia dos 

pais a todos os pais e que seja um dia de convívio com a família, 

de união e de reconhecimento às pessoas que dedicam toda sua 

vida a cuidar dos filhos. 
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Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus o Senhor 

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

Farias Sofa, primeira secretária, 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 sete dias do mês de 

agosto do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 

 Rosangela Farias Sofa 

        1ª Secretária 

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 

 


