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SECRETARIA 

 

ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/11/2018. 

 

 

Aos seis dias do mês de novembro 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 Josias de Carvalho; 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, Eurides Rodrigues, Ederson 

Dutra, Fabiano Domingos dos Santos, Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, Lourdes Elerbrock, Marcio Andre Scarlassara e Maria 

Cristina Tezolini Gradella. Com a ausência do vereador Jaimir 

José da Silva. 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 determinou a primeira secretária para fazer a 

leitura do expediente - informou que a ata da 31ª Sessão 

Ordinária do dia 09/10/2018 encontra-se a disposição na 

secretaria desta casa de leis.  

 

Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de Informações, 

Indicações e Moções: 

 

Requerimento nº 153/2018 de autoria do vereador Simon 

Rogério Alves da Silva e Rosangela Farias Sofa; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para a Senhora Caroline Touro 

Beluque, Gerente de Educação e Cultura, e o Senhor Sérgio 

Jacomeli, Diretor do Núcleo de Esporte Escolar, requerendo 

informações a respeito do que foi realizado até o presente 

momento para estimular a prática de esporte nas escolas e qual o 
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planejamento para os próximos anos nesta área, como por 

exemplo, o resgate das modalidades olímpicas. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador autor 

cumprimentou a todos e falou que mais uma vez vem falar do 

esporte que tanto precisamos e que tanto vem cobrando e nada 

vem sendo feito, mas segundo o prefeito ele sacrificou o esporte 

profissional do município para retomar e investir no esporte 

escolar pra gerar frutos futuros, mas o que vê hoje é que não 

tem o profissional porque ele não quis ajudar e sem ajuda da 

prefeitura não ficava viável, mas também não tem o esporte 

escolar; disse que conhece o professor Sérgio Jacomelli que está 

designado pra cumprir essa função, mas não sabe se ele tem 

autonomia e o que é necessário para exercer essa função, porque 

o esporte escolar não é simplesmente um esporte, é melhorar a 

segurança pública porque criança que pratica esporte não vai 

virar marginal, o esporte é saúde, é lazer e está falando de 

crianças. Um aparte do vereador Fabiano Domingos que 

cumprimentou a todos e falou que falar a respeito do esporte 

escolar está difícil, desde o começo do ano falou para ex-gerente 

Fátima Liutti pra voltar a escolinha que tinha no ginásio de 

esportes, assim como outros vereadores, mas a resposta foi não; 

teve os jogos escolares no meio do ano, mas não tinha nenhuma 

equipe de Naviraí participando; quer saber onde está o dinheiro 

que foi tirado do time da SEN que era uma das alegrias da 

cidade, pra investir no esporte escolar? Então agora quer ver se 

a nova gerente de educação, volta com a escolinha no ginásio que 

é de suma importância pra tirar essas crianças das ruas. Um 

aparte do vereador Klein que cumprimentou a todos e falou que 

esteve participando domingo de uma corrida pedestre em Jundiaí 

do Sul, um evento realizado numa cidade com três mil habitantes, 

e o interessante é que é uma copa de corrida de pedestres e 

competição de bikes em que cinco prefeituras da região 

promovem, então a secretaria de educação dos municípios 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 3 de 29 
 

SECRETARIA 

 

promovem eventos com crianças de quatro anos até os idosos 

correndo, então se vê que existe pelos municípios que investem 

na preparação de suas crianças e dos adolescentes, no esporte de 

atletismo e isso gera riquezas para o município, porque faz com 

que as crianças aprendam, se preparem e despontam para o 

mundo dos esportes. No evento da cidade tinha mais de 

trezentos competidores da região com ônibus das secretarias de 

educação levando eles para que participassem e aqui em Naviraí, 

infelizmente não vemos nada da secretaria de educação, da 

gerência de esporte em relação à educação esportiva das nossas 

crianças, então é muito interessante esse requerimento e espera 

que a prefeitura preste informações e que efetivamente comece 

haver esportes em diversas modalidades, porque é dessa forma 

que vamos construir uma sociedade melhor para o futuro de 

Naviraí. O vereador Simon agradeceu e disse que é exatamente 

isso que está colocando aqui, é uma promessa de campanha do 

prefeito que ajudaria na retomada do esporte escolar, que não 

apoiaria o profissional por questão de investimento, mas hoje não 

tem nem um e nem outro, nem o profissional, nem o amador e nem 

o escolar, então pede que o prefeito coloque a mão na consciência 

e entenda que ele prometeu colocar pessoas técnicas nos cargos 

de confiança e pra mexer com esporte tem que ter quem gosta 

de esporte, que tenha o mínimo de consideração pelo o que vai 

fazer; não pode cobrar o atual gerente porque chegou agora, que 

é o Adriano Silvério e tirando o Ézio que tentou fazer alguma 

coisa, mas foi mandado embora, de lá pra cá só está tentando 

tapar o buraco. Um aparte do vereador Claudio Cezar, 

cumprimentou a todos e disse que infelizmente o que está vendo 

é que a coisa não vai andar, porque domingo passado esteve com a 

vereadora Rosangela no encontro de capoeira interestadual e não 

tinha ninguém da gerência de esporte no local pra dar um suporte 

e atender quem veio de fora e viu parte da correria do mestre de 

capoeira tentando fazer o máximo, então isso preocupa porque 
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tinha cinco estados de fora e não teve nenhum acolhimento por 

parte da prefeitura, apenas fizeram a cedência do ginásio 

poliesportivo, isso é lamentável e ficou até envergonhado por ser 

um vereador de Naviraí pela situação, não houve nem divulgação 

desse importante evento que aconteceu, sendo que a capoeira é 

da nossa cultura e a gerência de esporte tem que estar mais 

atenta a esses campeonatos que estão acontecendo em Naviraí. 

Um aparte da vereadora Rosangela que cumprimentou a todos e 

disse que um puxão de orelha tem que ser dado e tem que 

começar dos grandes; falou sobre esse evento esportivo e 

cultural que aconteceu neste fim de semana em Naviraí, com a 

presença de quase cento e cinquenta pessoas de São Paulo, 

Paraná, Maceió, Mato Grosso do Sul, que vieram participar do 4º 

Encontro de Capoeira, com a participação da Maré do Dendê que 

é um trabalho social feito pelo Professor Capixaba realizado no 

bairro Vila Nova, um trabalho de ressocialização com as crianças 

que estão na rua, onde ensina a ser melhor, a ter disciplina e a 

construção de um novo cidadão; mas ficou muito triste porque 

não tinha nenhum representante do município, da imprensa, do 

esporte e das escolas e deveria ter para aumentar a valorização 

da cidade, está precisando que as pessoas se envolvam mais, 

precisa de divulgação, é preciso que as pessoas tenham aquele 

espírito de entusiasmo como era no passado com a quadra 

coberta lotada de alunos competindo, como o time de basquete 

que por várias vezes recebeu prêmios e agora não tem e se tem 

está esquecido, não aparece; então essa cobrança é de suma 

importância e quer assinar junto, porque acredita que precisa da 

participação de todos porque acredita que todos querem que saia 

desse marasmo. Um aparte do vereador Ederson Dutra que 

cumprimentou a todos e disse que desde o inicio do mandato do 

Prefeito Izauri, primeiramente ele nomeou o Ézio que tinha boa 

intenção, mas é administrativo, colocou o professor Jacomélli 

como diretor de esporte amador, mas sem autonomia nenhuma, 
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depois nomeou a Carol para ser gerente de esporte e cultura, 

agora está o Adriano Silvério que está como prêmio de 

consolação, mas é preciso de um professor de educação física 

que responda pela pasta do esporte, alguém que realmente 

entenda de esportes, e que tenha intimidade com o esporte 

amador, escolar e até com o profissional, é totalmente a favor 

que invista na base, nas crianças para que na frente colha os 

frutos; senão está fadado ao insucesso, mas o prefeito não pensa 

no esporte como saúde ou para resgatar as crianças, ele pensa no 

esporte para colocar alguém apenas para cumprir compromisso 

dele, assim como em todas as pastas, então esporte hoje não 

existe; quanto ao evento de capoeira a prefeitura não bancou 

nada, a prefeitura está sendo omissa em todos os seus 

compromissos com Naviraí. O vereador Simon agradeceu e disse 

que os vereadores já colocaram como se encontra o esporte hoje 

e não é diferente das outras pastas, porque várias secretarias 

estão sendo más geridas, e o esporte infelizmente é mais uma, 

mas é importante colocar aqui que tem uma pessoa destinada 

para esse cargo de esporte escolar e hoje esse cargo é ligado à 

educação, então volta ao organograma, na organização 

administrativa, é preciso organizar a prefeitura urgentemente 

porque ninguém sabe o que vai fazer com o esporte escolar, 

deveria colocar com a secretaria de esporte do município para 

que eles possam responder também por esta pasta, porque fica 

ligada à educação e a secretaria de educação não tem tempo pra 

isso e acaba ficando como uma pasta secundária, sendo que é 

muito importante para o município; então sua cobrança é no 

sentido que olhe para o esporte com mais carinho e cumpra a 

promessa de campanha que é o resgate do esporte escolar, 

porque os eventos esportivos realizados na cidade são feitos com 

contribuição financeira dos vereadores e do comércio local. O 

Senhor presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 6 de 29 
 

SECRETARIA 

 

Requerimento nº 163/2018 de autoria da vereadora Rosangela 

Farias Sofa; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, e 

para o Senhor Emerson Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo de 

Trânsito Municipal, requerendo que seja analisada a viabilidade 

do rebaixamento do canteiro central na Avenida Dourados, 

próximo ao Hospital da Cassems, entre as Ruas Jean Carlo 

Nascimento Rocha Silva e Flamboyant, localizadas no Jardim 

União, para que resultem, de forma eficaz, na melhoria dos 

atendimentos à sociedade naviraiense. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra a vereadora autora falando 

que tem dois canteiros que tem a possibilidade de criar vários 

estacionamentos para favorecer as pessoas que necessitam ir ao 

hospital. Com a palavra o vereador Josias falando que muitos 

vereadores já pediram para que vários canteiros sejam 

rebaixados, mas existe o Concidade, que em sua opinião é um 

conselho que trava o município de Naviraí, porque se o prefeito 

retirar a grama e rebaixar, o Concidade considera aquela local 

área verde e denuncia na promotoria, então fica esse travamento 

porque alegam que quando o município tiver duzentos mil 

habitantes já estará preparado, mas ele pensa que deve atender 

os cidadãos, o comerciante e ver as dificuldades do momento e 

quando chegar a ser uma cidade cosmopolita faz o que tem que 

ser feito, então ele vê isso como uma afronta. Um aparte do 

vereador Ederson informando que a gerente Ana Paula disse que 

os rebaixamentos dos canteiros seria feito um calçamento 

ecológico que não afeta em nada a área verde, mas o município de 

Naviraí não tem dinheiro para fabricar esse material na fábrica 

de tubo, só que tem alguns empresários que quer fazer, só 

precisa dar autorização pra que seja feito. O vereador Josias 

disse que foi feito o rebaixamento na avenida Mato Grosso, mas 
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ainda não colocaram a placa, então tá difícil mesmo. O Senhor 

presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 164/2018 de autoria da vereadora Rosangela 

Farias Sofa; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, e 

para a Senhora Marizelia Mazzini Medeiros, Gerente de 

Assistência Social, requerendo que seja elaborado um Projeto de 

Lei, visando atender a população de baixa renda, que adquirem 

seus terrenos, e, no entanto, não possuem as condições 

financeiras para cumprir as exigências, que permitem a 

construção de moradia (projeto de construção civil, água potável, 

energia elétrica). O Senhor Presidente colocou em discussão, 

com a palavra a vereadora autora falando que está acompanhando 

um caso de uma senhora que construiu dois cômodos no Porto 

Belo, onde a Sanesul colocou água, e como a casa não tem 

numeração não conseguiu colocar energia porque é preciso ter a 

taxa de numeração para que a energisa coloque, só que para isso 

é preciso ter um projeto da construção civil, mas sai caro; 

antigamente o município fornecia para baixa renda, um pequeno 

projeto com uma estimativa de quarenta ou cinquenta metros 

quadrados para contemplar a população de Naviraí, mas hoje não 

contamos com esse dispositivo e a população carente não tem 

condição de pagar. Então gostaria que o poder executivo estude a 

possibilidade de fornecer o projeto para a população carente, 

para que possam construir seus dois cômodos para morar com 

dignidade e tranquilidade, porque não é todo mundo que tem 

condição de assumir uma dívida para vinte anos dentro de Naviraí 

sendo pobre. O Senhor presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. 
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O presidente Josias agradeceu a presença do Geninho do Sul 

News, do Zé Luiz do JK News, Paulo Tenório, Reginaldo, 

Mineirinho. 

 

Requerimento nº 165/2018 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, e 

para o senhor Gessé da Silva Andrade, Gerente de Serviços 

Públicos, requerendo que seja ampliada a drenagem de águas 

pluviais, com a abertura de mais bueiros, no prolongamento da 

Avenida Amélia Fukuda, partindo do cruzamento com a Avenida 

Mato Grosso. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador autor falando que nas últimas chuvas, a água 

invadiu um comércio e tudo porque tem poucos bueiros, então 

está pedindo para que seja ampliada a drenagem de água com 

mais bueiros naquela localidade. Um aparte do vereador Claudio 

Cesar falando que a última vez que fizeram a limpeza dos bueiros 

da cidade, já tem três anos e com essas chuvas só vem mostrar o 

que não foi feito no passado, alagando vários pontos da cidade 

porque setenta por cento dos bueiros estão entupidos. O Senhor 

presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 166/2018 de autoria do vereador Eurides 

Rodrigues e outros edis; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, e para o senhor Gessé da Silva Andrade, 

Gerente de Serviços Públicos, requerendo cópias de todos os 

contratos de máquinas e caminhões, de empresas contratadas 

pela prefeitura, para prestarem serviços ao município, bem como 

as cópias dos cronogramas de serviços prestados pelas mesmas, 

nos últimos 60 dias. O Senhor Presidente colocou em discussão, 
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com a palavra o vereador autor falando que está pedindo essas 

cópias para saber onde essas máquinas estão trabalhando e o que 

estão fazendo, porque está tendo muitas reclamações na cidade. 

Com a palavra o vereador Ederson Dutra falando que vai 

aproveitar o ensejo para esclarecer alguns fatos que está sendo 

ventilado na cidade falando que os vereadores não fazem nada, 

então avisa a população que não tem nenhuma denúncia por 

escrito nesta casa informando que tinha máquina trabalhando na 

chácara do prefeito, mas se a denúncia chegar vão analisar e se 

for concreta e estiver embasada dentro da lei, vão fazer os 

trâmites legais e tomar as providências cabíveis. O Senhor 

presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 167/2018 de autoria da vereadora Lourdes 

Elerbrock; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente de Administração, 

requerendo que seja feita a melhoria salarial dos cargos de 

Médicos Anestesistas e Médicos Pediatras. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra a vereadora autora falando 

que na semana passada tiveram uma dificuldade muito grande 

com relação às pessoas desinformadas que usam os meio sociais 

pra falar que a santa casa está sem funcionários, sem médicos 

pediatra, sem anestesistas e correu atrás para saber, mas o que 

aconteceu é que essa assessoria está tirando o dinheiro de pagar 

os médicos, então eles estão reivindicando melhorias porque o 

que eles recebem é muito diferente das demais categorias; o Dr. 

Jackson disse que os médicos deu um prazo para resolver esse 

problema até novembro e até agora nada foi resolvido; então os 

médicos pediram demissão, vão cumprir aviso prévio e o prefeito 

falou que irá contratar outros médicos, mas espera que o 

prefeito enxergue as coisas erradas que acontece com essa 

consultoria, porque gostaria de saber onde que ele irá encontrar 
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médicos tão competentes como esses? Espera que ele preste 

atenção para não prejudicar mais ainda a população. Com a 

palavra o vereador Klein falando sobre essa questão de médicos 

anestesistas e pediatras no impasse sobre uma redução do 

sobreaviso deles a informação que teve é que o prefeito e os 

médicos não conseguiram entrar num acordo, em razão disso os 

médicos vão pedir demissão e atender durante trinta dias, que é 

o prazo do aviso prévio deles e depois paralisariam e o prefeito 

vai ter que dar os pulos pra arrumar outros médicos pra colocar 

no lugar; mas quer colocar pra população, para o prefeito, para os 

próprios médicos e para os vereadores que essa situação da 

saúde vem se arrastando já desde muito tempo numa prestação 

de serviço que não é aquilo que a população espera, já estamos 

praticamente dois anos sem cirurgias eletivas no hospital e 

tantos outros problemas, mas já levantaram toda situação a 

partir da CEI que fizeram de que a gestão do hospital feita pelo 

município não funciona mais, não adianta querer que o prefeito 

resolva o problema, que não vai, o município não tem condições e 

tem informações seguras de que se continuar a gestão direta 

pelo município a partir do ano que vem o hospital vai ter 

problemas muito mais sérios do que esse de não pagar o 

sobreaviso dos médicos, podendo realmente a situação virar 

calamidade em Naviraí; então a única solução que tem e Naviraí 

está atrasada em relação a isso desde o ano de 2001 quando foi 

criada a lei que regionaliza a saúde nas microrregiões do estado, 

todas as microrregiões do estado aceitaram a pactuação do 

governo, passaram a ter seus hospitais regionais com recursos 

aportados pelo governo do estado pra manter médicos e os 

atendimentos da melhor maneira possível nessas regiões e 

Naviraí sempre quis ficar nessa administração direta, mas 

entende pelo princípio quanto pior melhor politicamente falando 

para alguns interessados nisso e o povo usuário da saúde é que 

sofre, por interesses pessoais de políticos na cidade, a verdade é 
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bem essa, sempre falou que Naviraí anda por força dos 

empresários, dos comerciantes, das donas de casa, dos 

lavradores, das pessoas que trabalham, mas não pela classe 

política, infelizmente em Naviraí aqueles que tiveram liderando a 

política até hoje não fizeram com que Naviraí despontasse como 

outras regiões do estado. Um aparte do vereador Fi da Paiol 

parabenizando o vereador Klein pela iniciativa de formar a 

comissão da saúde, porque sobre a nossa saúde ou muda o modo 

de gestão ou fecha, essa que é a realidade de Naviraí hoje, tem 

que ver o modelo de gestão que queremos para Naviraí para que o 

estado tenha o compromisso e a responsabilidade. O vereador 

Klein disse que quando fala que Naviraí não tem representante de 

política no governo do estado e as coisas não andam por falta 

disso, é especificamente na área da saúde, temos muito 

deputados que vieram buscar votos em Naviraí, tem gente que tá 

vivendo na política muito tempo e não se preocupou em fazer com 

que o estado assumisse a responsabilidade em relação ao 

município, porque dar remédio quando está nas últimas é 

necessário e muito bom e é obrigação de todos, mas fazer isso 

pra ficar com as pessoas na mão pra conseguir voto depois é 

errado e olhando pelo lado religioso é um pecado utilizar do 

sofrimento dos outros para conseguir benefícios próprios, então 

realmente precisa mudar; e pra deixar bem claro pra população, a 

iniciativa com que se faça a regionalização da saúde de Naviraí 

não foi do prefeito, não foi do governador do estado, foi desta 

casa aqui a partir das investigações que fizeram com a CEI que 

foi levantada para investigar a saúde, a partir das conclusões da 

CEI que foram requeridas pelos vereadores que se viu a 

necessidade de resolver o problema da saúde efetivando a 

regionalização; o que tem do governador do estado neste ponto é 

que ele tem um programa de regionalização das regiões do estado 

todo e só ficou faltando Naviraí e nesse ponto ele foi muito 

correto e direito, porque quando ele esteve aqui em Naviraí disse 
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que era para ver o modelo de gestão que queremos, pra ele fazer, 

então temos um compromisso com o governador do estado 

Reinaldo Azambuja de fazer, e temos uma câmara que levantou o 

problema através de um estudo minucioso através da CEI e a 

partir daí que está buscando a solução através da regionalização. 

Um aparte do vereador Ederson Dutra falando que agora o 

momento é de união na área da saúde, é preciso deixar o ego 

político pra trás porque a campanha acabou, é preciso que toda 

essa casa de leis procure o deputado Onevan de Matos, 

juntamente com o prefeito Izauri, o deputado Zé Teixeira, com o 

governador, secretário de saúde pra tentar reverter a 

pactuação, porque o repasse para o município é de duzentos mil 

reais, é preciso reunir a classe política do município de Naviraí e 

deixar de lado essas picuinhas que está acontecendo; o deputado 

Onevan de Matos tem voz ativa no governo do estado, é do PSDB, 

se intitula o deputado da saúde, é o vice-presidente da 

assembleia e agora que acabou o pleito eleitoral é preciso se 

reunir com ele juntamente com o prefeito Izauri, que tem que 

esquecer um pouco a sua ideologia política que é só o Zé Teixeira, 

mas trazer ele para o jogo, assim como trazer o Paulo Corrêa 

também, é preciso fazer uma comitiva e resolver esse problema 

de vez, mas quem tem que tomar à frente é o deputado Onevan 

de Matos e o prefeito Izauri que são os legítimos 

representantes. O vereador Klein disse que dentro dessa fala 

que é bastante esclarecedora pra população é que a câmara está 

fazendo o estudo junto com as entidades da cidade, qual a 

melhor forma de gestão para que possa receber do prefeito um 

projeto de lei em que a câmara vai ser autorizada para depois 

fazer a pactuação com o governo do estado para que realmente 

se efetive a regionalização. Um aparte da vereadora Cris 

Gradella falando que a impressão que dá e fica muito triste é que 

realmente eles querem que fique um caos como está há bastante 

tempo para que apresse essa negociação com o estado, mas isso é 
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extremamente arriscado e não tem segurança nenhuma e quem 

padece são as pessoas da cidade, porque cada vez está pior, toda 

semana fala da saúde, toda semana o problema está cada vez 

mais grave e nenhum problema sendo resolvido; todos aqui se 

põem a disposição do prefeito e do gerente de saúde para 

contribuir, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, porque 

quando são chamados na prefeitura é apenas para comunicar o 

que já está pronto, então fica difícil de ajudar, a população tem 

que entender que os vereadores não executam, apenas ajudam, 

dá palpite, emite opinião, cobra, fiscaliza, mas não executa. É 

preciso apressar realmente essa negociação com o estado por 

conta do incentivo financeiro, porque acha que o município não 

tem mais condições de administrar e gerir o hospital municipal, 

não tem e mesmo que repassasse o mesmo valor que repassa a 

Nova Andradina, o município não teria condição técnica, não seria 

capaz de conseguir realmente comprar material, medicamento, 

fazer cirurgias, consertar equipamento, não conseguiria, já 

provou nesses dois anos que não conseguiria, então hoje é 

apressar essa regionalização com o apoio financeiro do estado. O 

vereador Klein agradeceu e disse que é isso que está 

acontecendo, informando que no dia de amanhã vão à Ponta Porã 

fazer visita técnica, para depois se reunir novamente com a 

comissão para concluir o trabalho e ficar aguardando o prefeito 

mandar o projeto de lei para que os vereadores autorize fazer a 

pactuação com o estado, informando que o deputado Onevan de 

Matos é a favor da regionalização; para finalizar disse que é 

preciso que os treze vereadores vão à Campo Grande para 

entregar em mãos o projeto ao governador do estado, para 

efetivar essa regionalização ainda esse ano, para que as coisas o 

ano que vem possa caminhar, porque a população não pode ficar 

abandonada não tendo um hospital com a qualidade de 

atendimento a todos. Com a palavra o vereador Marcio 

Scarlassara falando que cada vez mais admira a vereadora 
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Lourdes, por sua inteligência, pela postura e pela escola de vida 

que teve ao lado do seu esposo, e através desse requerimento vê 

todo o sofrimento da população; a vereadora Cris Gradella 

acabou de dar uma aula de administração pública hospitalar, 

falando que mesmo que vir oitocentos mil reais a atual 

administração não tem condições para administrar o hospital; 

sobre o Dr. Klein também, a forma como ele falou do deputado da 

cidade Onevan que tem trabalhado em prol da saúde, assim como 

a Mara Caseiro, e tem o deputado da base Zé Teixeira que 

inclusive indicou a assessoria de saúde, Denacir para o município; 

onde o prefeito paga quatorze mil reais por mês para essa 

consultoria de saúde, isso é assustador, porque até agora não 

arrumaram o raio x, estão agendando para o final do mês pra 

fazer raio x do tórax, sendo que se a pessoa tiver com suspeita 

de tuberculose ou pneumonia é preciso saber na hora para ser 

medicada, é muito triste ver essa situação, não pode mais aceitar 

isso; então pede a Milene Feuser que encerre o contrato da 

assessoria de saúde, é necessário que seja feito isso e em 

caráter de urgência. Disse ainda que logo cedo teve um desgaste, 

porque vieram procura-lo porque uma criança especial tem 

tireoide e precisa fazer uns exames, conseguiu um médico em 

Dourados e foi pedir a passagem, mas não tem, então pediu um 

carro, também não tem, pediu a lotação, tem apenas pra semana 

que vem, mas como ele não vai mais à prefeitura, pede ao Fi da 

Paiol que converse com o prefeito e com a Milena pra ter a 

humildade e resolver essa situação. Falou ainda da retirada do 

sobreaviso dos pediatras, sendo que esses médicos tem que ter 

condições de trabalhar. Um aparte do vereador Ederson falando 

que quando se fala que tem que demitir a assessoria da saúde, ele 

também acha que tem que demitir mesmo, assim como também 

demitir a Milena e colocar um gerente na santa casa, também 

queria ver toda força e a vontade, como foram todos os 

secretários na rádio dando apoio moral ao prefeito para prestar 
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esclarecimentos para a população, gostaria de ver toda essa 

comitiva dentro da santa casa, andando por aí frente a frente 

com o povo; mas pra Naviraí ter conserto é preciso mandar a 

Milena embora, já deu o que tinha que dar, é preciso colocar uma 

gerente de administração que tenha experiência, que tenha 

contato com Brasília, com Campo Grande, que consiga conversar 

com os médicos num tom moderado, porque precisamos dos 

médicos, porque a saúde já está uma porcaria e se perdermos os 

médicos iremos perder vidas, mas eles acham que os médicos 

estão ganhando demais, sendo que eles vivem em função de salvar 

vidas e em situação de estresse vinte e quatro horas; é preciso 

fazer uma autocrítica, ver a produtividade da Milena e a 

produtividade de um médico e comparar o salário, é preciso 

valorizar, essa situação é de calamidade, é preciso nomear um 

diretor na santa casa que fale a mesma língua dos funcionários e 

com os médicos. O vereador Marcio Scarlassara falou que é 

necessário falar da saúde, falar da Milena Feuser, falar que não 

tem diretor no hospital, falar que tem vidas morrendo, é 

necessário falar aqui que a gerente ganha quinze mil reais por 

mês, que a Carol ganha quinze mil reais por mês, infelizmente é 

necessário falar isso porque foram eleitos pelo povo e é o único 

tempo que tem de debater, o prefeito não está no seu juízo 

perfeito, acha que é preciso leva-lo pra consultar com o Dr. 

Flávio em Amambaí porque não está normal; e lembrou-se de um 

fato que aconteceu sábado em que o cunhado do vereador Josias 

passou mal, precisando de um cardiologista e não tinha nenhum, 

nem particular, porque o médico José de Sá está no hospital do 

coração agora e muito feliz, porque está sendo valorizado, assim 

como o Dr. Flávio em Amambaí, onde o prefeito o valoriza; e aqui 

em Naviraí ficam abaixando salário dos médicos e quem sofre 

com isso é a população, então pede que o prefeito escute os 

vereadores porque a população de Naviraí está padecendo. o 

vereador Josias falou que todos sabem que o vereador Marcio é 
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um defensor da saúde. O Senhor presidente colocou em votação, 

sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 168/2018 de autoria do vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior e outros Edis; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente de 

Administração, e para o Senhor Josmar de Assis Selva, Gerente 

do Núcleo de Recursos Humanos, requerendo que seja 

prorrogado o prazo de vigência do Concurso Público de Provas e 

Títulos da Prefeitura Municipal de Naviraí, realizado no ano de 

2016. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador autor que cumprimentou a todos e falou que esse foi um 

dos encaminhamentos que tirou da comissão que foi formada pra 

poder acompanhar e discutir as possíveis soluções pra retomada 

e conclusão da obra da creche do Ipê e um dos encaminhamentos 

foi requerer a prorrogação do concurso, visto que o concurso de 

2016 tem entre os seus cargos previstos o cargo de professor 

em todos os níveis e que dependem diretamente do 

funcionamento dessa creche; conclui-se os dois anos agora em 

2019, normalmente as administrações tem por prática fazer a 

prorrogação dos concursos por mais dois anos, mas não está 

duvidando de nada desta administração, então não custa deixar 

já o pedido feito e convidar o vereador Fi da Paiol que tem 

acompanhado para figurar como autor do requerimento e os 

demais vereadores que quiserem assinar. Um aparte do vereador 

Fi da Paiol parabenizando por esta brilhante atitude de formar 

essa comissão, porque acredita que as coisas agora vão andar e 

que irão entrar pra história, porque o município irá tomar as 

rédeas de uma construção que é feita com recurso federal, assim 

como temos várias obras no país parada, mas Naviraí vai terminar 

a construção da creche do Ipê, depois da reunião está bem 

acelerada, então é mais uma iniciativa do legislativo, por isso que 
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é preciso se unir, porque só criticar não resolveu nada até agora, 

então os treze vereadores tem que tomar esse tipo de atitude, 

trabalhar juntos e tentar empurrar o prefeito; disse ainda que 

fica triste quando ficam pedido a cabeça de gerente, criticando, 

porque bem sabe que eles não tem autonomia nenhuma, porque 

ele pode ver o quanto a gerente Ana Paula se esforça e se coloca 

a disposição, mas não tem autonomia. O vereador Júnior do PT 

disse que concorda e que essas iniciativas dão a essa casa de leis 

o protagonismo da história, já que na prefeitura as coisas não 

acontecem, porque chegam ao ponto de ir para uma reunião como 

foram na semana passada, já sabendo o que vão ouvir e que não 

vai ter solução, esse é o sentimento e acredita que compartilha 

com alguns vereadores, então é preciso tomar a frente do jeito 

que estão fazendo, em relação à saúde como o vereador Klein 

propôs e está rodando, essa que ele propôs em relação à creche 

do Ipê; ainda tem uma série de outras situações que podem ser 

resolvidas, mas os vereadores tem essa condição, porque não 

dependem ser dada autonomia ou autorização da parte do 

prefeito, diferente dos gerentes, a obrigação de fazer é do 

executivo, mas não precisam da autorização dele pra poder agir e 

isso eles tem buscado fazer, além das cobranças, tentar 

apresentar soluções e conseguir ver as coisas acontecerem. 

Voltando ao requerimento que versa sobre a prorrogação do 

concurso, mas que está diretamente ligado ao um trabalho que 

vem sendo realizado, porque essa comissão é formada por 

membros do legislativo, por professoras, pelo sindicato, membros 

do poder executivo, pela iniciativa privada, empresários, então a 

medida que dá transparência, estimula e proporciona meios para a 

população, para a comunidade de um modo geral participar da 

gestão e as coisas tendem a acontecer mais rápido; é assim que é 

feito em Costa Rica, o diferencial é a participação popular de 

todos os segmentos da sociedade se sentindo também donos e 

parte de todo esse processo, mesmo que o prefeito não queira 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 18 de 29 
 

SECRETARIA 

 

fazer, quando estimula esse canal, essa participação social, acaba 

conseguindo ver os resultados no final das contas. O Senhor 

presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Indicação n° 105/2018 de autoria do vereador 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, indicando que seja 

feito o rebaixamento do canteiro central da Avenida Amambai, 

no trecho compreendido entre as ruas Bororós e Timbiras, para 

que se transformem em estacionamento ambos os lados. O 

Senhor Presidente solicitou a Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 111/2018 de autoria do vereador 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, o Senhor Emerson 

Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, 

indicando que seja viabilizada a instalação de quebra-molas na 

Rua Manacá e na Rua Trevo, localizadas no Bairro Residencial Sol 

Nascente, nos pontos de maior movimento das referidas ruas. O 

Senhor Presidente solicitou a Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 114/2018 de autoria da vereadora Lourdes 

Elerbrock; 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 aconselhado aos médicos, lotados nos Postos de Saúde e na 

Santa Casa do município, que receitem os medicamentos 

disponibilizados na Farmácia Municipal. O Senhor Presidente 

solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 
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Indicação n° 115/2018 de autoria do vereador Simon Rogério 

Freitas Alves da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

senhorita Milena Feuser, Gerente de Administração, e ao Senhor 

Adriano José Silvério, Gerente de Esporte e Lazer, indicando 

que o Balneário Municipal, o Parque Sucupira e o Estádio Pacolão 

passem a ser administrados pela Gerência de Esporte e Lazer. 

Com a palavra o vereador autor falando que dadas as 

circunstancias que se encontram esses locais mencionados, se vê 

que não tem um responsável pra cuidar desses lugares onde a 

população frequenta mesmo estando mal cuidado, então se der 

esses locais para a gerência de esportes cuidar cedendo alguns 

funcionários para ajudar na manutenção, é a gerência ideal para 

cuidar para que todos possam frequentar. Um aparte do vereador 

Fi da Paiol disse que realmente é preciso recuperar as áreas de 

lazer da nossa cidade, porque as pessoas frequentam os locais 

mesmo sem condições nenhuma, como é o caso do balneário que 

está um caos, mas sempre cheio; e todos sabem que tem mão de 

obra qualificada na prefeitura que poderia estar sendo utilizada 

naquele local que já foi um cartão postal de Naviraí. Um aparte 

do vereador Fabiano Domingos que parabenizou pela indicação e 

falou que se esses locais passarem a ser cuidado pela pasta de 

esportes espera que eles tenham materiais para trabalhar, 

porque estava no ginásio de esportes e estavam fazendo 

entrevista para insalubridade perguntando que tipo de trabalho 

eles fazem e que precisavam ver o tipo de material usado, onde 

os funcionários informaram que não tem nenhum material 

disponível porque o que eles utilizam leva de suas casas, como 

enxadas, rastelos, carriolas, máquina de passar veneno; então 

desde já se for atendido essa solicitação, que eles tenham 

condições de trabalhar com materiais adequados. O vereador 

Simon agradeceu e disse que realmente é preciso dar o mínimo de 
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estrutura possível para que o pessoal do esporte possa trabalhar, 

porque a equipe é muito competente, mas a maioria das vezes 

falta equipamento de trabalho, falta autonomia. O Senhor 

Presidente solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

Indicação n° 116/2018 de autoria do vereador Marcio Andre 

Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, 

indicando que seja feito o rebaixamento dos canteiros centrais 

da Avenida Amambai, no trecho compreendido defronte à rua 

Aymorés, e na Avenida Glória de Dourados, próximo ao 

cruzamento com a Avenida Amambai, para que se transformem 

em estacionamentos, ambos os lados. O Senhor Presidente 

solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Moção de Pesar n° 29/2018 de autoria da vereadora Rosangela 

Farias Sofa e outros edis; expediente endereçado aos familiares 

da Senhora Alzira Vergílio Alexandre, apresentando as nossas 

condolências, pois é com grande emoção, saudade e unidos aos 

familiares e amigos, que lembramos da Senhora Alzira Vergílio 

Alexandre, que partiu no dia 23 de outubro de 2018, deixando um 

vazio naqueles que lhe eram próximos. O Senhor Presidente 

solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

 

 

O Senhor Presidente determinou a primeira Secretária para 

fazer a leitura da Ordem do Dia. 

 

A primeira Secretária colocou em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei n° 35/2018 de autoria do Poder 

Executivo; que em súmula: Dispõe sobre a concessão de incentivo 
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financeiro para a empresa Eduforme Indústria e Comércio de 

Uniformes Ltda, na forma de pagamento de aluguel, e dá outras 

providências. 

Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação favorável 

com emenda modificativa, com o relator Antonio Carlos Klein, 

acompanhado por votos favoráveis dos vereadores Josias de 

Carvalho e Ederson Dutra. 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável, com o 

relator Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, acompanhado de votos 

favoráveis dos vereadores Simon Freitas Alves da Silva e 

Ederson Dutra. 

O Vereador Marcio André Scarlassara apresenta um relatório de 

Pedido de Vista ao Projeto de Lei n° 35/2018 de autoria do 

Poder Executivo, para melhor análise do referido projeto 

mirando a questão do ponto de vista da legalidade e 

acompanhando parecer jurídico desta casa de leis. 

O Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei n° 

35/2018 de autoria do Poder Executivo. 

Com a palavra o Vereador Marcio André Scarlassara falando que 

solicitou todas as documentações necessárias para aprovação do 

projeto, porque está aqui para fiscalizar e coibir o executivo que 

cometa algum erro, e nesse projeto não veio as certidões 

negativas necessárias que a lei obriga que tenha, por isso pediu 

vista. 

Com a palavra o Vereador Júnior do PT falando que se 

manifestou favorável ao projeto porque conhece o histórico e 

constatou o perfil das pessoas que lá trabalham e isso o deixa 

bastante sensibilizado. Hoje estamos vivendo uma situação no 

nosso país, no estado e no município de ausências de vagas de 

emprego, temos inúmeras pessoas desempregadas, e o perfil das 

pessoas que trabalham nessa empresa, na sua grande maioria são 

mulheres que provavelmente antes eram donas de casa ou 

domésticas, que foram qualificadas numa parceria da própria 
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empresa com a Seleta com a capacitação de inúmeras 

trabalhadoras que hoje estão lá prestando serviço, pegando seu 

recurso e gastando no comércio; estão custeando as suas famílias 

porque muitas são mães chefes de família onde todos dependem 

desse emprego, então só por isso já seria suficiente pra poder 

votar aprovação desse projeto; não bastasse isso o projeto já foi 

discutido na prefeitura, passou pelo desenvolvimento econômico, 

tem representantes da câmara, inclusive duas vereadoras que 

estiveram no local visitando também e entendeu todo o processo 

para que a empresa chegasse a essa situação de requerer o 

aluguel para não fechar suas portas; também entende que é 

preciso pesar diversos valores aqui, porque na semana passada ou 

retrasada foi votado um projeto que era controverso também, de 

uma doação de terreno com uma estrutura que tinha um parecer 

jurídico contrário, um parecer que até apontava ou deixava 

entender que existia uma irregularidade fortíssima, mas os 

vereadores desta casa entenderam que mais importante do que 

isso é a geração de emprego, é a geração de renda do município; 

por baixo essa empresa coloca no comércio local por mês, algo em 

torno de cento e cinquenta mil reais através do salário das 

trabalhadoras e trabalhadores que estão lá, isso é importante 

para o município, isso gera renda, garante o sustento de várias 

famílias lá; sabe que muitas vezes são colocados em situações de 

ter que decidir talvez sem todos os elementos, e aproveita para 

fazer uma crítica ao procedimento da prefeitura, que enrolou 

esse processo durante meses não dando o devido suporte, o 

prefeito, vereadores e o poder público serve muito mais do que 

só olhar papel e cumprir somente aquilo que está escrito, serve 

também para buscar soluções, pra dialogar com a sociedade e 

conseguir vislumbrar formas e meios legais pra poder fazer com 

que as coisas aconteçam, pra poder fazer com que o município 

continue se desenvolvendo ou aconteça a tão sonhada retomada 

do desenvolvimento. Pra essa retomada a única coisa que não 
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pode permitir em hipótese alguma, é o fechamento de empresas, 

isso vai totalmente na contramão, além de tudo que tem visto 

nesta administração de excesso de burocracia, de falta de 

atenção com os empreendedores, de falta de facilitação no 

tramite, falta de orientação, de uma fiscalização ferrenha por 

parte dos órgãos, ainda ver a falta de atenção e falta de 

proporcionar condições para que as empresas se mantenham 

antes mesmo de buscar novas empresas, é preciso manter as que 

temos, de nada adianta vir uma que vai gerar dez e perder outra 

que gera cento e cinquenta. Então a sua posição é pela 

distribuição de renda, pela geração de emprego, pela manutenção 

de emprego dessas pessoas, é isso que o convence a votar com 

tranquilidade o projeto que tá em pauta. 

O vereador Josias parabenizou e disse que o interesse público é 

superior a uma certidão, porque sabe que muitas famílias ali não 

perderão seu emprego, então faz das palavras do vereador 

Júnior as suas e espera que esse projeto seja aprovado.  

Com a palavra o vereador Fi da Paiol informando que também 

esteve nessa empresa e viu o tanto de investimento e mais de 

cento e vinte pessoas trabalhando, é muito difícil estar 

discutindo aqui agora essa parte burocrática, sendo que já 

deveria ter vindo pronto da prefeitura pra não ter todos esse 

desgaste, porque estão falando de famílias que precisam 

trabalhar, então o executivo está falhando muito, mas desde já 

se posiciona favorável a geração de emprego no município. 

Com a palavra a vereadora Lourdes Elerbrock falando que 

enquanto participante do conselho do desenvolvimento econômico 

discutiram muito e o detalhe é que não podem resolver o 

problema da empresa a nível federal, porque a nível estadual o 

prefeito conseguiu amenizar, porque eles devem muito para a 

prefeitura e muito mais ainda para o governo federal, então não 

houve condições de mandar esses documentos, estão aguardando 

que haja o revisa a nível federal pra eles conseguirem sanar o 
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problema; acredita também que tem alguma coisa falha dentro da 

gestão da empresa pelo tamanho da dívida que tem a nível 

federal; mas é um problema muito sério porque ali tem cento e 

vinte funcionários que vivem daquele salário e precisam 

realmente do emprego; então é favorável pensando nas pessoas 

que trabalham, mas se fosse pensar pelo que viu e no que 

conversou com os proprietários, votaria contra, mas pelas 

pessoas, pela necessidade do pão na mesa deles vota a favor. 

Com a palavra o vereador Klein falando que o município tem 

procurado ir de encontro às necessidades de empresas da cidade 

fazendo doação de imóveis, ajudando de uma forma ou de outra 

para que se mantenham os empregos e gere mais empregos na 

cidade; a empresa que pede hoje esse benefício, já foi 

beneficiada pelo município recebendo apoio de doação e hoje 

pede mais ajuda para continuar se mantendo pelo período de 

doze meses, e hoje vivemos no Brasil um momento de muita 

dificuldade em todas as empresas de um modo geral, mas agora 

temos uma luz com a mudança de administração do país de que as 

coisas a partir do ano que vem melhore pra todos, então neste 

momento em que a empresa pede socorro para que o município 

ajude no pagamento do aluguel, para que mantenha cento e 

cinquenta pessoas empregadas, entende que tem que estar junto 

com o executivo dando mais esse voto de apoio para a empresa 

para que ela se mantenha aqui e consiga superar esse momento 

de crise, assim como as demais empresas da cidade e do Brasil. A 

questão da documentação que falta uma certidão, entende que 

quem tem que verificar a questão da regularidade de todos os 

documentos ou não é o conselho desenvolvimento da prefeitura 

no momento de efetivar o pagamento, porque aqui estão fazendo 

uma autorização para o executivo para que faça o pagamento do 

aluguel pra empresa e não vê nenhum impedimento, e fez uma 

emenda modificativa no sentido de assegurar que se a empresa 

estiver recebendo alugueis e vier a fechar as portas, que ela 
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fique responsável por ressarcir o município pelo que recebeu e 

não continuar com as atividades. A única coisa que colocou foi 

uma segurança para o município e uma segurança para as famílias 

que lá estão trabalhando; aproveitou para parabenizar a todos os 

trabalhadores de lá pela qualidade do serviço que presta 

produzindo em nossa cidade e que venham outras empresas desse 

ramo para Naviraí, porque no objetivo do finado prefeito 

Euclides Fabris era transformar Naviraí num polo industrial de 

referência em confecções e quem sabe conseguiremos chegar 

nesse ponto. Então seu parecer foi nesse sentido e vai votar 

favorável para que possa manter os empregos na cidade. Com a 

palavra o vereador Simon falando que mais uma vez estão diante 

de uma votação difícil, estão contra a parede porque está 

tratando da vida de uma empresa que está passando dificuldade, 

isso está explícito por isso estão pedindo ajuda da prefeitura, a 

dívida com o município e com o estado foi negociada, mas não tem 

a certidão federal, então essa é a situação que estão discutindo, 

uma futura fomentação de um valor de cinco mil reais para 

ajudar no aluguel, porque a empresa hoje se encontra totalmente 

endividada, e aqui todos procuram facilitar a entrada de novos 

empregos no município e também manter os que já temos, mas 

quando se trata de legalidade, discorda em parte do que o 

vereador Klein colocou sobre se isentar de algum problema, até 

porque o projeto vem para ser analisado e depois votado, então 

tem a responsabilidade sobre a falta de documentação. E essa 

gestão mais uma vez coloca os vereadores e maus lençóis, porque 

na realidade o executivo não deveria nem ter mandado esse 

projeto sem a documentação para essa casa. Um aparte do 

vereador Marcio falando que é totalmente a favor de aprovar se 

preciso até um valor maior, porque conhece a empresa e sabe da 

necessidade da geração de empregos, mas estão aqui pra definir 

o que é certo e o que é errado, e o projeto está errado porque 

falta certidão negativa. Então o prefeito não pode jogar o 
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problema pra cá de uma empresa que não tem a certidão, porque 

senão todas as empresas que virem aqui pedir terrenos e não 

tiverem os documentos, vai aprovar mesmo assim pra todos, 

então é preciso ter essa coerência ou mudar a lei falando que não 

há mais necessidade de certidões negativas, porque não pode 

abrir exceções. O vereador Simon falou que é exatamente isso e 

comentou que na semana passada teve um projeto polêmico 

também no qual foi contrário, mas nesse pesa um pouco mais 

porque as pessoas já estão lá trabalhando e tratando suas 

famílias; mas o que quer colocar aqui é que nada garante a vida 

útil dessa empresa a não serem os próprios gestores dela, não é 

câmara, não é prefeitura que vai resolver o problema financeiro 

dessa empresa, e está aqui para esclarecer aos funcionários de lá 

que a câmara não tem culpa por eles não conseguirem tirar as 

certidões. Um aparte da vereadora Lourdes falando que houve 

um comentário de que os vereadores não queriam que a empresa 

ficasse na cidade, a própria empresa estava colocando os 

funcionários contra os vereadores antes mesmo do projeto, 

chegar aqui, mas na verdade eles não sabem o que acontece 

dentro da empresa, então é um negócio sério. O vereador Simon 

disse que é importante dizer que enquanto legislativo eles são 

fiscalizadores do executivo, se eles mandam um projeto para 

essa casa faltando documentação, o mínimo que tem que ser feito 

é cobrar o executivo, então acha que foi má intenção do gestor 

atual porque sabia que estava faltando certidão, e o 

desenvolvimento econômico juntamente com o conselho também 

falhou. Então o voto de cada vereador terá que ser respeitado, 

mesmo entre vereadores sendo favorável ou contrário, pela 

população e pela parte interessada, que são os colaboradores e o 

dono da empresa. Comentou ainda que o prefeito não está 

fazendo nada, então que pelo menos junto com os gestores 

fiscalizem as documentações que vem pra câmara.  
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Com a palavra o vereador Ederson Dutra falando que por 

incompetência do executivo esse projeto foi encaminhado pra cá 

com vício, mas ele está aqui pra pensar no bem coletivo e seria 

muito irresponsável se pensasse friamente por falta de uma 

certidão, onde o governo federal com uma carga tributária 

pesada persegue todos os empresários, ele colocar sua mão 

pesada e ser responsável pelo fechamento de uma empresa por 

incentivo de aluguel, então tem que ratificar aqui a sua posição 

política, que não é aprovar nada de errado, é exigir o que é 

correto, mas cabe ao executivo no momento oportuno, após 

aprovação ou reprovação desse projeto, chamar o responsável 

pela empresa pra tentar resolver. Então analisa que cada caso é 

um caso e esse momento específico que estão passando no 

município de Naviraí, não pode fechar portas. 

Com a palavra a vereadora Rosangela Sofa falando que faz parte 

do conselho e disse que assim como os vereadores estão falando 

mais com o coração do que com a razão, o conselho também 

trabalhou dessa forma, sabe que precisa do documento, sabe que 

não pode abrir precedentes, sabe que tem muito mais empresas 

sofrendo também e que gostaria que alguém pagasse o aluguel 

porque sabe que vai fechar, mas tem o compromisso do político 

que é manter firme no que tem propósito, e tem a 

responsabilidade do empresário que é cuidar da saúde de sua 

empresa, e todos sabem que cinco mil reais não vai mudar a 

realidade dessa empresa. Mas como na sessão passada todos 

foram favoráveis na doação de quatro mil reais para a peixada da 

Seleta, então hoje não dá pra negar cinco mil reais para uma 

empresa que tem cento e cinquenta funcionários trabalhando.  

Com a palavra o vereador Júnior do PT falando que entende a 

preocupação dos vereadores, assim como falou na votação 

passada que foi um pouco mais controversa também, disse que 

tem o maior respeito e defende as prerrogativas de cada 

vereador, porque foram eleitos para serem representantes do 
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povo, então para facilitar o entrave burocrático que é sabido e 

está documentado que não existe forma da empresa apresentar 

essa certidão negativa, isso é explícito, ninguém está escondendo 

nada não, as discussões desta casa são às claras; mas o que está 

em jogo aqui são dois bens jurídicos tutelados pelo ordenamento, 

a constituição garante o direito ao trabalho e garante também 

que deve cumprir as obrigações com o fisco; acredita que todos 

aqui discordam com veemência da carga tributária que é aplicado 

no país, no município e no estado, mas que não dá o direito de 

descumpri-la e à medida que chega nesse entrave, que 

sabidamente é impossível nesse momento apresentar a tal 

certidão, a postura é colocar na balança, porque tem dois direitos 

tutelados pela constituição, um é direito ao trabalho, o outro é a 

obrigação burocrática do cumprimento com o fisco, então tem 

que ver qual pesa mais, mas não para os vereadores e sim para o 

povo do qual são representantes; porque essa não é a primeira 

vez que tem que fazer esse tipo de escolha e não será a última, 

mas estão aqui para justamente dirimir os casos complexos, são 

treze pessoas completamente comprometidas com o povo para 

poder tomar as decisões mais acertadas. 

Com a palavra o vereador Josias falando que tem coisas que 

devem ser cumpridas, mas nem tudo se obedece. 

 

O Senhor Presidente colocou em votação nominalmente. 

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei n° 35/2018 de 

autoria do Poder Executivo aprovado em primeira e única 

discussão e votação, por votos dez favoráveis e um contrário do 

vereador Marcio André Scarlassara. 

 

O Senhor Presidente colocou em primeira e única discussão e 

votação a emenda modificativa apresentada pela Comissão de 

Justiça, Legislação e Redação que altera o artigo 3º e o 
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parágrafo único do projeto de lei nº 35/2018 do Executivo 

Municipal. 

O Senhor Presidente declarou que a emenda modificativa foi 

aprovada por dez votos favoráveis e um contrário do vereador 

Marcio André Scarlassara. 

  

 

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

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

Farias Sofa, 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 seis dias do mês de 

novembro do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 

 Rosangela Farias Sofa 

      1ª Secretária         

 

 Josias de Carvalho 

        Presidente 

 

 

 

 

 

 

 


