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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27/02/2018. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 

dezoito, às dez horas, reuniu-se ordinariamente a Edilidade 

Naviraiense nas dependências da Câmara Municipal de Naviraí, 

Estado de Mato Grosso do Sul, situada na Avenida Bataguassú, 

900 sob a Presidência do Vereador Jaimir José da Silva; 

Secretariado pelos Edis: Marcio Andre Scarlassara e Simon 

Rogério Freitas Alves da Silva; estando ainda presentes os 

vereadores: Antônio Carlos Klein, Claudio Cezar Paulino da Silva, 

Ederson Dutra, Eurides Rodrigues, Fabiano Domingos dos Santos, 

Josias de Carvalho, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Lourdes 

Elerbrock, Maria Cristina Tezolini Gradella e Rosângela Farias 

Sofa. O Senhor Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária e 

invocando a proteção de Deus, convidou a todos os presentes 

para a leitura de um texto bíblico. Pela ordem o vereador 

Ederson Dutra solicitou a mesa diretora que diante do 

requerimento da empresária Isa Monteiro para fazer uso da 

tribuna, que ela o fizesse primeiramente devido a pauta ser 

extensa. Na sequencia o Senhor Presidente solicitou ao primeiro 

secretário para fazer a leitura do expediente – O primeiro 

secretário informou que a ata da 38ª Sessão Ordinária realizada 

no dia 20/11/2017, bem como a ata da 39ª Sessão Ordinária 

realizada no dia 28/11/207 se encontram à disposição dos nobres 

pares na secretaria da Casa. Foi lido o Ofício nº 003/2018 da 

Vereadora Lourdes Elerbrock, solicitando abono de ausência nas 

2ª e 3ª sessões ordinárias, justificando as faltas para 

tratamento médico pós-cirúrgico. O Senhor Presidente informou 

que as ausências da Excelentíssima Senhora Vereadora Lourdes 

Elerbrock, na 2ª e na 3ª Sessão Ordinária, ocorridas em 16 de 

fevereiro e 20 de fevereiro do ano corrente, estão abonadas. Foi 

lido Requerimento de autoria da Senhora Isa Monteiro, 

proprietária do Perpetua Café Brechó, solicitando a concessão de 
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espaço na tribuna por dez minutos para esclarecimentos a 

respeito do ofício do Vereador Antonio Carlos Klein, onde faz 

referência à empresa Perpetua Café Brechó. O Senhor 

Presidente convidou a requerente para fazer uso da tribuna.  

 

A Senhora Isa Monteiro cumprimentou o Senhor Presidente, 

demais vereadores, aos presentes e aos ouvintes da Rádio 

Cultura, se apresentando e dizendo que vem a esta casa pelo 

direito de fazer uso da tribuna para se manifestar como cidadã, 

como empresária e residente em Naviraí e para fazer 

esclarecimentos, mas que não vai entrar no mérito da discussão 

que houve nesta casa, em razão ao local apropriado ou mais 

adequado para se realizar o evento da Fundação de Cultura, não é 

esse o seu objetivo, irá se a ter especificamente no que foi 

relatado sobre sua empresa. Pontuou que os vereadores que são 

formadores de opiniões influenciam a muitas pessoas, então isso 

tem que ser feito de uma forma com muita responsabilidade, 

porque isso pode afetar a imagem de um comércio de forma 

definitiva às vezes. E por isso está aqui, porque sente prejuízo na 

imagem da sua empresa e vai direcionar exclusivamente ao 

vereador Klein, porque existe um ofício que está disponibilizado 

em redes sociais e também porque o escutou presencialmente 

falar a respeito daquele estabelecimento. Como ele mesmo disse, 

outros se manifestaram, mas como só fala sobre fatos e não 

sobre pessoas e os demais ela não ouviu, não leu, portanto não 

sabe, então irá mencionar apenas o vereador citado. Quando se 

discutiu a respeito do local, uma das justificativas dadas e que 

afeta diretamente a imagem de sua empresa é que no ofício o 

vereador relata que nesse local sabidamente é frequentado pela 

classe social mais elitizada e depois na sessão foi dito que esse 

ambiente é frequentado mais pela elite da cidade e as pessoas 

que é direcionado o trabalho da fundação não frequentam o café 

brechó. É justamente esse ponto que quer colocar, essa 
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classificação e essa segregação de rico e pobre. O Perpétua Café 

Brechó não tem esse nome só porque é bonito, o modelo de 

negócio não é esse, ele é um café e é um brechó que se 

comercializa roupas usadas. Mas não é porque é um brechó que 

tem que ser feio, tem que ser sujo ou desorganizado. A proposta 

é que se tenha produto bom, de ótima qualidade num preço 

acessível pra todos. Então, quando isso é dito num microfone da 

câmara que é ouvido por várias pessoas e escrito num ofício e 

apresentado no facebook, isso prejudica a imagem do seu 

negócio. Porque foi um negócio pensado pra todas as pessoas, o 

conceito era pra ser inovador, bonito, mas não significa que o 

bonito tem que ser caro, o preço é sempre acessível porque quer 

que o Perpétua seja para todos e está de portas abertas pra toda 

e qualquer manifestação, cultura e social. No ano de 2017 foram 

realizadas três ações sociais que o perpétua apoiou e outras 

culturais. Em maio teve a apresentação do Instituto Federal que 

reuniu cem pessoas de todas as classes naquele estabelecimento. 

Então quando lê um ofício que foi colocado que sabidamente é 

frequentado pela classe mais elitizada da cidade, não pode se 

calar, é preciso esclarecer que isso não é fato. O fato é que às 

vezes se passa na esquina e veem carros estacionados em frente, 

mas tem de todos os tipos, tem pessoas que vão a pé e que vão de 

bicicleta, porque é para todos. Então é preciso esclarecer isso, 

porque todos sabem como é desafiador empreender, 

principalmente num cenário de crise e as condições de Naviraí 

hoje. Todos sabem que desenvolver equipe é responsabilidade 

social, porque ter funcionários gera emprego, renda, 

desenvolvimento pessoal e profissional para o colaborador, e é 

essa sua missão. Falou que os comerciantes esperam apoio do 

poder público, não com dinheiro, mas com ações práticas, 

incentivos, às vezes é apenas apoio moral que o comércio precisa 

e não ações contrárias e também não atrapalhar já ajuda. Falou 

que esse ano de 2018 tem como proposta participar de todas as 
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sessões porque quer entender e aprender e comentou de um 

projeto aprovado na sessão passada sobre a frente parlamentar 

que achou muito interessante, então aproveitou para dar uma 

sugestão aos senhores vereadores, para pensar em criar uma 

frente parlamentar para o desenvolvimento do comércio de 

Naviraí, porque é o comércio de Naviraí que sustenta a economia 

dessa cidade, não é uma empresa com dois mil funcionários que 

vai resolver a economia de Naviraí, são os pequenos que geram o 

maior número de empregos na cidade e isso é fato. Comentou 

ainda que muitas pessoas escutam falar do Perpétua Café Brechó 

no programa da Ariane Silva na rádio Cultura e que essas pessoas 

vão até seu estabelecimento e são recebidas, acolhidas e 

tratadas independente da classe social que elas tenham, porque 

sempre trata com respeito o próximo. Aproveitou para convidar 

quem ainda não foi para conhecer de perto a proposta do 

estabelecimento, porque serão mais do que recebidos, serão 

acolhidos por toda equipe com produtos de qualidade com preço 

acessível. Agradeceu o espaço e disse que se sentiu acolhida por 

esta casa e que estará sempre aqui nas sessões. 

 

Pela liderança o Vereador Ederson Dutra falando em nome de 

todos os vereadores desta casa, pediu desculpas e perdão a 

empresária Iza Monteiro, por ter causado algum transtorno ou 

uma imagem negativa ao seu comércio, porque ele sabe que são os 

empreendedores que tocam a cidade e a retomada do 

desenvolvimento que foi prometida pelo prefeito começa pelos 

comerciantes.  

 

Por questão de ordem o vereador Antonio Carlos Klein 

cumprimentou a todos e disse que faz suas palavras a do 

vereador Ederson e não justificando o ofício que fez ao prefeito, 

colocou que seu descontentamento não referente ao 

estabelecimento que é bonito, adequado a cidade, Naviraí precisa 
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mesmo de empreendimento diferente e se tornou realmente um 

ponto de referência, mas a intenção da sua colocação do ofício ao 

prefeito foi a questão da escolha política para o momento, porque 

o que precisa é de uma política mais próxima da população e que 

talvez tenha sido infeliz em como colocou as palavras no sentido 

em que referia a empresa, mas não era essa a intenção. Porque a 

sua postura nessa casa, até em vários requerimentos em que já 

fez é que o poder público fomente o comércio da cidade, porque 

Naviraí hoje depende exclusivamente do comércio para empregar 

as pessoas, então o poder público tem que estar junto para que o 

comércio se fortaleça e que outros empresários possam investir 

aqui também para que resolva o problema de desemprego da 

nossa cidade. Então a questão do ofício ao prefeito, só foi 

questão política mesmo e achou que não era o momento adequado 

para fazer ali, mas de forma alguma era causar prejuízo a 

qualquer comerciante da cidade. Agradeceu a empresária por sua 

vinda, esclarecendo que o Café Brechó é um estabelecimento 

aberto a toda população de Naviraí, independente da classe 

social e faz votos que ele cresça cada vez mais e que tenha mais 

sucesso. 

 

Pela liderança o vereador Josias de Carvalho cumprimentou a 

todos e parabenizou a empresária Iza Monteiro por sua fala, 

porque o esclarecimento ajuda apaziguar e orientar. Comentando 

que tem um respeito muito grande pelo marido Otavio Monteiro, 

que é uma pessoa que tem seus investimentos nesse município e 

parabenizou pelo empreendimento, um local que acolhe a todos 

independente da classe social, pediu desculpas pelo transtorno 

causado e agradeceu pelas dicas importantes e espera poder 

trabalhar em cima do comércio que é o que sustenta a questão 

econômica do município. 
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O Senhor Presidente Jaimir José da Silva falou que entende 

perfeitamente o descontentamento da Senhora Iza por também 

ser um comerciante e nesse tempo de crise tem que fazer de 

tudo para que funcione bem, então em nome de todos os 

vereadores desta casa pede perdão em público, porque esta casa 

sempre defendeu e apoiou os comerciantes, porque sabem a 

grande economia que traz para o município e o quanto precisamos 

dos empregos que o comércio fornece. 

 

O vereador Marcio Scarlassara agradeceu a presença da 

empresária Iza Monteiro pelos esclarecimentos a respeito do 

requerimento do vereador Antonio Carlos Klein. 

 

Apresentação dos Projetos 

 

Projeto de Lei nº 03/2018 de autoria do Poder Executivo 

Municipal; que em súmula: Autoriza a doação de área de terras, 

medindo 5.492,94m², localizada no Centro, para o GRÊMIO 

RECREATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 

QUARTEL DO 6º SGTB NAVIRAÍ-MS, e dá outras providências. 

O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões para 

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

regimento interno. 

 

1° Secretário: Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de 

Informações, Indicações e Moções: 

 

Requerimento n° 014/2018 de autoria do Vereador Antônio 

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

Rosangela Farias Sofa; expediente endereçado Excelentíssimo 

Senhor Jaimir José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de 

Naviraí, com providências para Mesa Diretora, requerendo a 
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redução imediata das despesas mensais da Câmara Municipal. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida em votação, 

que foi aprovado. 

 

Requerimento n° 019/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior, Vereador Márcio André Scarlassara e 

Vereador Josias de Carvalho; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Eduardo Mendes Pinto, Gerente de 

Administração, e para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva 

Rocha, Gerente de Obras, requerendo que seja realizado um 

estudo técnico para a implantação do acréscimo de insalubridade 

para o cargo de Pedreiro. Indicamos, ainda, que a Gerência de 

Obras do município utilize os profissionais do referido cargo, 

para o cumprimento efetivo das funções inerentes ao cargo de 

concurso, evitando assim desvios de suas funções. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador 

Júnior do PT que cumprimentou a todos e disse que uma das 

linhas do seu trabalho é em defesa do servidor público municipal, 

porque sem o servidor, sem a mão de obra, a prefeitura não 

consegue executar nenhum serviço e perde a razão de existir 

porque são eles de fato que executam os serviços, então tem 

atacado os laudos que foram feitos pela empresa gestora em 

2015, que acarretou no corte de adicionais em insalubridade e 

periculosidade e do não reconhecimento do direito de algumas 

categorias, a percepção desses adicionais. Nesse caso está 

falando dos pedreiros da prefeitura para levar ao conhecimento 

do executivo municipal que existe essa demanda específica e que 

precisa prestar atenção. Esses pedreiros são funcionários 

efetivos da prefeitura e muitas obras foram feitas ao longo dos 

últimos anos, como quarenta casas do bairro Tarumã, lavanderia 

da santa casa, doze casas do bairro Sucupira, quatro casas da 

Rua Shakeaspere, muros do Parque Sucupira, as praças do Harry 
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Amorim e Sol Nascente, duas salas de aula da UEMS, a 

prefeitura adquiriu o material e usou a mão de obra que já paga 

mensalmente, e isso tudo barateia a obra e agiliza porque o 

processo licitatório de contratação de uma construtora para 

fazer isso é muito mais moroso e muito mais caro e prefeitura 

não tem recursos para fazer, então é preciso otimizar os 

recursos que tem. Sabe que tem pedreiros fazendo tudo quanto é 

tipo de função, como limpeza de calha, fazendo valeta, mexendo 

com esgoto, menos a função de pedreiro porque a prefeitura não 

está construindo nada, mas deveria, porque tem mais de vinte 

famílias no aluguel social, como o exemplo, da Rua Shakespeare, 

do pessoal que teve suas casas interditadas no Jardim Paraíso e 

outros bairros por conta da chuva, já tem dez anos ou mais 

mantendo mensalmente e gastando esse recurso no aluguel social, 

sendo que tem esses pedreiros em funções que não são deles. Um 

aparte do vereador Simon que cumprimentou a todos e disse que 

quando o vereador citou que os pedreiros estão fazendo qualquer 

tipo de tarefa e não sua função, disse que é comum, porque tem 

várias pastas que os funcionários não estão exercendo sua 

função, mas tudo porque essa gestão não tem um organograma. 

Um aparte do vereador Josias que cumprimentou a todos e falou 

que já foi muito discutido aqui sobre a questão da construção 

dessas casas, inclusive na outra gestão, mas como tem três anos 

ainda, aguarda que essa gestão dentro de um planejamento possa 

construir essas casas, porque o que está faltando é empenho do 

poder público. O vereador Júnior disse que o que está 

questionando aqui e é importante ficar claro, não é a manutenção 

das famílias pelo aluguel social, porque essas famílias foram 

tiradas das suas casas contra sua própria vontade ou por 

questões relacionadas ao tempo, como foi das fortes chuvas que 

tivemos nos últimos anos ou por questão de interesse público, 

como foi o caso da Rua Shakespeare e não dá pra manter isso, 

porque essas famílias não têm perspectivas de fazer qualquer 
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tipo de infraestrutura, porque não pertence a eles. Falou ainda 

da falta de comunicação que existe, porque foram anunciadas 

algumas obras de reformas da gerência de educação e foram 

contratadas quase vinte pessoas para trabalhar, sendo que já 

tem um efetivo de pedreiros, mas que estão exercendo outras 

funções. Um aparte do vereador Ederson falando que solicitou 

verbalmente na gerência de obras que fosse aberto na polícia 

civil uma entrada de emergência, mas foi informado que estão 

sem pedreiros, isso é uma incoerência. Então o que está 

acontecendo em Naviraí é que temos um prefeito, mas quem 

manda na prefeitura é o primeiro ministro, ele quem dita as 

regras e está atrasando o município. Mas é solidário a esse 

requerimento e espera que o prefeito também seja. O vereador 

Júnior disse que quer essa solidariedade de reconhecer direitos, 

porque quando fala inúmeras vezes que a falta de um 

organograma enxuto como foi prometido em campanha eleitoral, 

prejudica o reconhecimento dos direitos das categorias que 

ganham menos principalmente. Quando chegar esse pedido na 

prefeitura, vão dizer que não tem índice pra fazer, e não tem 

mesmo porque perdeu a oportunidade no começo do ano passado 

de fazer o enxugamento da máquina, de propor a reforma 

administrativa que tantas vezes foi falado aqui, agora já ocupou 

noventa por cento dos cargos, que já estão ocupados. Então tem 

que tomar uma atitude para que resolva e melhore a condição de 

vida da população. Falou ainda que esteve com a gerente de obras 

discutindo sobre o plano diretor, mas faltou o tempo hábil pra 

falar sobre os pedreiros, mas como esse requerimento está 

entrando hoje, assim que chegar ao conhecimento dela irá marcar 

uma reunião. Um aparte do vereador Marcio da Araguaia falando 

que os pedreiros são profissionais de primeira linha, pessoas 

muito capacitadas, tanto que estão fazendo um trabalho na 

guarda mirim e é admirável a rapidez e agilidade com que fazem o 

trabalho, mesmo sem ter as ferramentas certas ou pela falta de 



 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS           Página 10 de 30 

SECRETARIA 

 

materiais, porque o município não tem nenhuma betoneira. Falou 

ainda que esteve na Rua Natal, na casa de uma pessoa onde o 

aluguel é mantido pela prefeitura, mas não tem mais condições da 

pessoa ficar ali porque a casa está caindo, então poderia ter uma 

iniciativa do poder público para fazer casas pequenas para a 

população de baixa renda, tá faltando atitude da administração. 

O vereador Júnior disse que está querendo o exercício real das 

funções  e economia para município, mas quando o vereador disse 

que não tem uma betoneira, demonstra que o município não tem 

qualquer intenção de aproveitar essa mão de obra qualificada que 

tem para fazer as inúmeras obras que o município carece fazer. 

Em seguida o Senhor Presidente colocou em votação, que foi 

aprovado. 

 

Requerimento n° 020/2018 de autoria do Vereador Antônio 

Carlos Klein; 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 José Mário Fernandes, Gerente do Núcleo de 

Vigilância em Saúde, requerendo a adequação das instalações do 

setor de administração do cemitério municipal, para que os 

funcionários e pessoas que necessitam de atendimento do 

escritório não tenham contato direto com a sala do INSTITUTO 

MÉDICO LEGAL - IML. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador Klein informando que na 

semana retrasada foi chamado para verificar uma situação na 

questão no IML e constatou que é uma situação bastante 

desagradável não só para os funcionários do cemitério municipal 

como também pra toda população que tem que ir ao escritório do 

cemitério, porque passa por dentro da sala do IML. Um aparte da 

vereadora Cristina Gradella falando que na verdade não existe 

IML em Naviraí porque ali é um necrotério, e é um descaso da 

segurança pública com Naviraí, e a equipe do necrotério faz esse 
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favor em deixar os corpos para que as necropsias sejam feitas 

ali, porque IML não existe e isso é um dever do estado e não do 

município. O vereador agradeceu e disse quer queira ou não 

àquela sala é utilizada para o serviço do IML, porque não tem um 

lugar certo aqui, mesmo já ter sido solicitado várias vezes, 

inclusive através de um requerimento seu no mandato passado, 

mas até hoje o estado não tomou providências. Então na verdade 

no cemitério tem aquela sala em que os corpos aguardam os 

exames do médico legista para serem liberados para 

sepultamento e no dia em que esteve lá tinha um corpo que havia 

sido encontrado em um local da cidade, já em avançado estado de 

decomposição e devido o mau cheiro, os funcionários passaram 

muito mal sem condições trabalhar, isso é uma situação bastante 

desagradável, porque as pessoas que precisavam ir ali para tirar 

algum documento na administração teria que estar junto com 

aquela situação totalmente insalubre. Inclusive os funcionários do 

cemitério não tem insalubridade e o prefeito tem que verificar 

isso, porque eles lidam com túmulos, com restos mortais e na sala 

que funciona indevidamente o IML quando fica um corpo sobre a 

mesa os funcionários tem que fazer a limpeza e sem os 

equipamentos necessários para proteção. E mesmo com o início da 

construção de um novo cemitério, o cemitério municipal irá 

continuar, então já até falou com a gerente de obras que faça 

uma modificação para resolver pelo menos em parte o problema, 

transferindo a porta do local para que as pessoas não tenha que 

passar pela sala onde tem os corpos aguardando os exames. E 

espera que resolva com a maior urgência possível. Um aparte do 

vereador Ederson falando que a população muitas vezes o 

procura por ser advogado, informando que o médico fica 

enrolando para liberar o corpo, então para esclarecer informou 

que temos apenas um médico legista em toda região e tem todo 

um procedimento para fazer, é demorado. Mas para ter um 

atendimento melhor o estado teria que assumir realmente o 
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município de Naviraí e dar uma melhor estrutura para o médico 

trabalhar com dignidade. E informou que na realidade o prefeito 

ainda não fez nada para começar a construção do novo cemitério. 

O vereador Klein agradeceu e disse que a situação do instituto 

médico legal é uma calamidade, o estado não se preocupa mesmo, 

porque tem apenas um médico legista e realmente não dá conta, e 

os corpos ficam várias horas naquele local, então o seu pedido é 

que a prefeitura faça o mais rápido possível uma adequação na 

sala para que os funcionários não tenha contato direto com os 

corpos. Com a palavra a vereadora Cristina Gradella, 

esclarecendo que quando o médico legista demora para emitir o 

laudo, é porque todas as vezes que tem morte violenta precisa 

esperar no mínimo seis horas do óbito pra poder fazer o exame e 

nessa sala não tem luz adequada para fazer as necropsias e nem 

ventilação, às vezes essas seis horas dá em horário noturno, por 

isso normalmente é feito pela manhã porque tem a luz necessária 

e o exame é feito a contento, a realidade é essa, então precisa 

que o estado realmente assuma essa responsabilidade com a 

segurança pública aqui em Naviraí. O Senhor Presidente colocou 

em votação, que foi aprovado. 

 

Requerimento n° 021/2018 de autoria do Vereador Ederson 

Dutra; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, requerendo que sejam enviados, 

a esta Casa de Leis, relatórios contendo o cronograma das obras 

de asfaltamento que serão realizadas no bairro Jardim Oásis I. 

Assim como, a previsão do início das licitações e o valor da verba 

destinada para a referida obra. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador Ederson falando que esse 

bairro é o único do centro que não está asfaltado, e quando foi à 

Brasília naquele caso polêmico em que foram cinco vereadores à 

Brasília, esteve com o deputado federal Dagoberto Nogueira 

Filho, que destinou uma emenda de quatrocentos e noventa e sete 
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mil reais dobrando com o governo do estado, que ficou acordado 

de usar essa emenda no jardim Oásis com a contrapartida do 

município de trezentos e sessenta mil reais, mas o prefeito 

encaminhou para o Jardim Paraíso, falando que o Senador Moka 

enviaria uma emenda e que seria colocada no Jardim Oásis I, 

conversou com o Moka e tem uma verba de um milhão e 

trezentos, destinada para infraestrutura de Naviraí, então 

firmou compromisso com o prefeito para ser do Jardim Oásis, 

então avisa os moradores que a verba já está empenhada e está 

em fase de licitação. Um aparte do vereador Júnior que falou que 

na reunião que participou hoje discutiram sobre o plano diretor e 

a questão da destinação das emendas de infraestrutura, inclusive 

está com o mapa da cidade com a indicação de todas as emendas 

que têm garantidas para infraestrutura do município, como 

também os recursos que foram compactuados em relação à 

concessão da Sanesul que vai asfaltar o Paraíso quase todo, e 

também questionou sobre o Jardim Oásis, e realmente a 

destinação do Senador Moka é em torno de um milhão e 

quatrocentos. Comentou sobre alguns os tubos que estão em uma 

rua daquele bairro e foi informado pela gerente de obras que a 

prefeitura terá que fazer, porque aquela rua não será 

contemplada pela emenda, e que será iniciada o mais breve 

possível, mas o da emenda ainda existe alguns trâmites a ser 

feito. O vereador Ederson disse que o grande problema dessa 

administração é a falta de comunicação, porque os vereadores 

são sempre os últimos ao saber da real situação. Um aparte do 

vereador Claudio que cumprimentou a todos e disse que sua 

grande preocupação é sempre a espera dessas emendas 

parlamentares e não é tão simples assim, porque o ano passado 

tinha uma previsão orçamentária de emendas parlamentares em 

torno de nove milhões e quinhentos mil reais para Naviraí, mas só 

foram liberados quinhentos mil reais, e a maioria dessas ações 

estão esperando emenda parlamentar, então isso é preocupante, 
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porque cria expectativa na população e não temos a certeza se 

essas emendas virão e a prefeitura não tem um plano B para 

resolver a situação. Um aparte do vereador Marcio Scarlassara 

falando que discorda do vereador Claudio porque existem as 

emendas parlamentares e elas veem sim, mas tem que correr 

atrás, cobrar e buscar, como a vereadora Gradella que trouxe 

setecentos mil reais através do deputado Elizeu Dionízio e se 

encontra no cofre municipal de Naviraí, ele também que 

conseguiu uma Marruá para o corpo de bombeiros e um milhão e 

duzentos reais que conseguiu com a deputada federal Tereza 

Cristina que recebeu juntamente com o vereador Simon, o 

vereador Josias trouxe também emendas parlamentares do 

deputado João Grandão, o Júnior do PT conseguiu emendas com o 

deputado Zeca do PT, então as emendas parlamentares existe, 

mas é preciso ir atrás com projetos implorando aos deputados 

estaduais e federais para trazer benefícios para Naviraí. Disse 

que irá receber oitenta mil reais para comprar um micro-ônibus 

para guarda mirim, através da deputada Mara Caseiro, deputado 

Onevan de Matos, deputado Barbosinha e já está montando o 

projeto para poder trazer essa emenda. Então emenda 

parlamentar é uma realidade, mas tem que ter acesso aos 

deputados para buscar recursos para a Naviraí. O vereador 

Claudio mais uma vez solicitou aparte falando que o vereador 

Marcio entendeu errado, porque ele sabe que existem emendas 

porque fez muitas coisas através dessas emendas, mas falou 

sobre dados, porque o ano passado tinha uma previsão de 

emendas e não veio tudo, então não pode apenas ficar esperando 

por emendas. O vereador Ederson falou que realmente o prefeito 

só está contando com as emendas como se não tivesse recurso 

próprio, porque não consegue fazer nada sem emendas. E sobre 

as emendas não é difícil, mas tem que se empenhar e correr 

atrás como seu pai Jaime Dutra, que trouxe emenda para 

asfaltar a Avenida André Rodrigues através do deputado Vander 
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Loubet; como tem uma cidade daqui de MS onde uma equipe já 

conseguiu asfaltar oitenta por cento da cidade através das 

emendas, enquanto aqui em Naviraí quem precisa estar 

trabalhando fica falando mal de vereador na associação 

comercial, é preciso pessoas capacitadas para conseguir trazer 

essas emendas, mas ninguém vai atrás e quando os vereadores 

resolvem ir a população diz que não é papel de vereador. Um 

aparte do vereador Josias falando que quando os vereadores 

pegavam diárias para correr atrás de emendas, a população 

criticava, não entendendo a importância dessas emendas e falou 

que no mandato anterior conseguiu novecentos mil reais com o 

deputado Vander Loubet para fazer a pavimentação e drenagem 

no Jardim Paraíso, a gestão anterior foi e desconstruiu isso, 

também conseguiu com o deputado João Grandão para beneficiar 

os postos de saúde para atender melhor a população, 

recentemente conseguiu mais trinta e cinco mil reais com o 

deputado João Grandão para o centro de convivência do idoso 

para compras de equipamentos, então, esse trabalho é 

importante porque os outros municípios correm atrás das 

emendas e aqui a mídia fica massacrando os vereadores e não 

buscam saber a verdade porque criticar é mais fácil. Mas o fato 

é que as emendas são importantes e precisamos delas, 

aproveitando para parabenizar o ex vereador Jaime Dutra que 

conseguiu uma emenda de setecentos mil reais para o jardim 

Oásis, emenda que estava travada porque o prefeito havia 

discutido com o deputado, mas como era da base aliada do 

vereador Júnior juntamente com outros vereadores conseguiram 

trazer para o município de Naviraí. O vereador Ederson 

comentou que como a emenda vai se alongar para ser liberada 

devido a burocracia, e já tem tubos na rua do Jardim Oásis, que 

o prefeito já faça a tubulação para amenizar a situação dos 

moradores. O Senhor Presidente colocou em votação, que foi 

aprovado. 
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Requerimento n° 024/2018 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Adriano José Silvério, Gerente de Serviços Públicos, requerendo 

que seja feita a implantação da iluminação pública na Av. Miguel 

Sottani, no trecho entre a Av. Ipuitã, no Bairro Vila Alta, e a Rua 

Artur Pereira da Silva, no Bairro Vila Nova. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra o vereador autor que 

cumprimentou a todos e disse que fez essa solicitação a pedido 

dos moradores daquela região e espera que o prefeito e a 

gerente de obras resolvam o problema. Com a palavra o vereador 

Marcio Scarlassara falando que a falta de iluminação é um 

problema grave, onde quer que vá a população pede por 

iluminação; no trecho da avenida Amélia Fukuda que compreende 

até o parque de exposição, no novo bairro não tem nenhuma 

lâmpada; na rua Natal, Rua Bandeirantes, praticamente toda 

cidade está sem iluminação, sendo que tem recursos da cosip 

para comprar lâmpadas, então realmente é lastimável a cidade 

estar sem iluminação pública. O Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado. 

 

Requerimento n° 025/2018 de autoria da Vereadora Rosângela 

Farias Sofa; expediente endereçado à Senhora Fátima de 

Lourdes Ferreira Liutti, Gerente de Educação e Cultura, 

requerendo à respeitável Gerente, levando-se em conta que a 

educação é um dever do Estado, da família e da sociedade, e um 

direito assegurado a todo cidadão, que se encaminhe a esta 

Egrégia Casa de Leis, informações sobre a licitação para 

aquisição dos seguintes itens: 1. Qual o custo do uniforme 

adquirido para o ano letivo de 2018; 2. Em que situação 

encontram-se as escolas que são administradas pela Rede 

Municipal de Ensino? Precisam de reformas? Se afirmativo, 
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quanto seria necessário investir nas reformas detectadas como 

necessárias pela respectiva gerência; 3. Quais os itens que 

constam no cardápio nutricional da merenda escolar no ano de 

2018? Quais as empresas que participaram da licitação e qual 

venceu o processo licitatório? Qual a quantidade adquirida para 

suprir as necessidades dos educandos no ano de 2018; 4. 

Material de higiene e limpeza, quando e quanto foi adquirido para 

atender a demanda das escolas da Rede Municipal. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra a vereadora 

autora que cumprimentou a todos e disse que fez esse 

requerimento para que não sejam pegos de surpresa com a falta 

de algumas coisas neste ano letivo; solicita saber qual foi o 

montante de dinheiro investido na compra dos uniformes, quais 

escolas serão beneficiadas com reformas e qual o gasto que vai 

envolver, porque quer saber quanto está sendo investido no 

ensino para dar uma qualidade de vida melhor para os alunos que 

serão o futuro dessa cidade; quer saber ainda os itens que 

constam no cardápio nutricional da merenda escolar para poder 

cobrar se realmente estão cumprindo; solicita ainda saber qual o 

planejamento do material de limpeza e higiene, porque o ano 

passado faltou e os funcionários que estavam levando de casa 

para suprir essa necessidade. Está solicitando essas informações 

para poder desenvolver seu trabalho com qualidade, porque esta 

casa de leis é o maior representante da população; se terão 

dificuldades é preciso que esta casa esteja a par para tentar 

encontrar soluções. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado. 

 

Indicação n° 009/2018 de autoria dos Vereadores Josias de 

Carvalho, Fabiano Domingos dos Santos e Simon Rogério Freitas 

Alves da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Caroline Touro Beluque Eger, Superintendente da 



 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS           Página 18 de 30 

SECRETARIA 

 

Fundação Cultural, indicando que sejam adquiridos pelo nosso 

município brinquedos infláveis, tipo cama elástica, tobogã, piscina 

de bolinha, quadra de sabão e outros, com a finalidade de 

proporcionar às crianças horas de diversão e interação nos 

eventos e tardes de lazer. Com a palavra o vereador Josias 

dizendo que esses brinquedos não são de alto custo e o objetivo 

dessa indicação é incentivar a integração das famílias em um 

programa social. Com a palavra o vereador Ederson falando que o 

prefeito deveria usar o dinheiro que está a juros para comprar 

esses brinquedos para beneficiar os mais carentes, porque 

quando o prefeito Izauri se propôs colocar seu nome a disposição 

dos eleitores do município, ele fez a proposta de atender os 

menos favorecidos e a retomada do desenvolvimento e mesmo 

sem ter vindo o oficio o vereador Josias é o líder do prefeito, 

então ele poderia atender esse pedido porque tem dinheiro e 

também a nova gerente que é a Carol, mas se comprar não pode 

ficar jogado, tem que ter todo um cronograma, porque senão vai 

ficar como as academias ao ar livre que estão enferrujando 

porque não tem manutenção. Com a palavra o vereador Simon 

informando que ele e o vereador Fabiano estiveram em Campo 

Grande na semana passada onde entregou em mãos do diretor da 

Fundação de Esportes de Estado um orçamento e um projeto 

para conseguir adquirir esses brinquedos para o município, porque 

ficou sabendo que através da gerência de esportes não seria 

possível. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 011/2018 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Amarildo Cruz, Deputado Estadual do Estado de Mato 

Grosso do Sul, indicando que seja destinada uma Emenda 

Parlamentar para o município de Naviraí, para aquisição e 

instalação de 17 (dezessete) aparelhos de ares-condicionados, 
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para a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental Vereador Odércio Nunes de Matos. Com a palavra o 

vereador autor falando da importância das emendas 

parlamentares, mas que concorda com o vereador Claudio que não 

pode ficar dependendo unicamente e exclusivo delas, mas que 

devem ser buscadas porque ajudam e muito a desenvolver o 

município, tanto como o Euclides Fabris tanto como Zelmo de 

Brida que muito fizeram por conta das emendas parlamentares, 

destacando principalmente as emendas do partido dos 

trabalhadores que são campeões em disponibilizar emendas, e 

conseguiram várias com o senador Delcídio, deputados Vander, 

Biffi, para todas as áreas, mas é preciso ter um bom 

relacionamento para conseguir, porque as emendas existem, são 

legais e estão previstas no orçamento da união, mas é preciso ir 

até os deputados, apresentar projetos viáveis, mostrar a 

importância e a necessidade que tem Naviraí, e com esses 

argumentos e essa disposição qualquer prefeito consegue 

garantir muitos recursos, porque Naviraí está localizada em um 

ponto estratégico e tem o potencial de crescimento. Destaca aqui 

o comércio que faz a diferença e que contribui com a geração de 

empregos, que distribui renda e que movimenta o PIB da nossa 

cidade. Então cabe ao poder público fomentar e dar condições de 

infraestrutura, saúde e educação para o povo e nessa linha está 

pedindo ar condicionado, devido o intenso calor. Um aparte do 

vereador Marcio falando que tem conhecimento que veio vários 

ares condicionados para o centro odontológico através de 

emendas e ainda não foram instalados por falta de materiais, 

então não adianta conseguir as emendas para comprar, se aqui 

não consegue efetivar as instalações. O vereador Júnior disse 

que de fato são vários setores que estão com esse problema e 

sabe que tem alguns vereadores como ele mesmo, que já 

ajudaram com seu próprio dinheiro para a instalação de ar em 

órgão municipal. Então está pedido para o deputado Amarildo, 
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aparelhos de ares condicionados para a Escola Odércio de Matos, 

porque assumiu um compromisso a dois anos atrás, de garantir 

que todas as escolas municipais e creches tenham aparelhos de 

ar condicionados em todas as salas de aulas. E junto a esse 

deputado já garantiram cinquenta mil reais que foi para a 

instalação dos aparelhos do Sonho de Criança e metade para o 

Zenaide Nunes que é a creche do Sol Nascente, esse ano mais 

vinte mil reais para a outra metade do Zenaide Nunes; trinta mil 

reais para todos aparelhos de ar condicionado da escola Maria 

Aquino e agora para as emendas de 2018 está pedindo para 

escola Odércio de Matos. Um aparte do vereador Ederson 

solicitando aos nobres pares que cada um com o seu deputado 

seja estadual ou federal que consigam trazer emendas para a 

rede elétrica das escolas estaduais que são antigas. Pediu 

também ao deputado do município Onevan de Matos para ajudar 

as escolas estaduais, porque os alunos estão sofrendo com esse 

calor. Um aparte do vereador Josias falando que esse governo 

Azambuja é um fiasco dentro do estado, aumentou todos os 

impostos e agora perto das eleições está se fazendo de bonzinho, 

porque as emendas que prometeu não pagou até hoje, mas 

parabenizou o vereador Júnior porque acredita no potencial do 

deputado Amarildo que sempre tem prestado relevantes serviços 

ao nosso município. Um aparte do vereador Simon lembrando que 

conseguiram oitenta e seis ares condicionados através de 

emendas do deputado Onevan de Matos, mas que não foram 

instalados, então todo trabalho do vereador em conseguir as 

emendas se torna em vão porque o executivo não instala os ares. 

O vereador Júnior disse que tem essa preocupação em trazer o 

benefício e em ver instalado e funcionando, para de fato atingir o 

objetivo, mas quando chega e vai para as unidades das escolas a 

comunidade toda se mobiliza para pressionar o poder executivo 

para que faça com que aconteça no menor tempo possível e tem 

funcionado, mas quando não, o diretor com recursos próprios do 
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PDDE, ou através de rifas ou dos próprios pais, faz acontecer. 

Disse que quer para esse ano, um compromisso que já foi 

assumido que é um carro para o Conselho Municipal de Saúde, que 

são pessoas voluntárias que prestam serviços relevantes para o 

município e não tem um mínimo de condições de deslocamentos, 

sendo que são eles que ajudam a fazer a fiscalização dos postos 

de saúde, então é importante dar o mínimo de dignidade a essas 

pessoas que deixam os seus lares, suas ocupações para 

voluntariamente prestar serviço para comunidade. Acredita que o 

deputado vai atender essa demanda, porque é um deputado que 

tem quase duzentos mil reais de serviços prestados em três 

anos, para um deputado estadual que tem sérias limitações na 

quantidade de emendas, Naviraí tem sido observada com carinho 

pelo deputado Amarildo Cruz e tem certeza que irá continuar 

ajudando no que necessitamos. O Senhor Presidente solicitou ao 

Secretário que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Moção de Pesar n° 003/2018 de autoria do Vereador Ederson 

Dutra e outros Edis; expediente endereçado aos familiares do 

Senhor Evangelista Scudeler, apresentando as nossas 

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

familiares e amigos, que lembramos do Senhor Evangelista 

Scudeler. Ele partiu no dia 19 de fevereiro de 2018, deixando um 

enorme vazio naqueles que lhe eram próximos. O Senhor 

Presidente solicitou ao Secretário que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

Moção de Pesar n° 004/2018 de autoria do Vereador Ederson 

Dutra e outros Edis; expediente endereçado aos familiares da 

Senhora Aldinéia Ferreira da Silva e de seu filho, o jovem Vitor 

Gabriel da Silva, apresentando nossas sinceras condolências, 

expressando toda a nossa tristeza e comoção pela perda de mãe 

e filho. Faleceram no dia 19 de fevereiro do corrente ano, 
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deixando um vazio naqueles que lhe eram próximos. O Senhor 

Presidente solicitou ao Secretário que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

Moção de Pesar n° 005/2018 de autoria da Vereadora 

Rosângela Farias Sofa e outros Edis; expediente endereçado aos 

familiares da Senhora Késia Alessandra dos Santos, 

apresentando as nossas sinceras condolências, pois é com grande 

emoção e saudade que, unidos aos familiares e amigos, lembramos 

da Senhora Késia, que partiu no dia 22 de fevereiro de 2018, 

deixando um vazio naqueles que lhe eram próximos. O Senhor 

Presidente solicitou ao Secretário que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

 

TRIBUNA 

 

 

A vereadora Rosangela Farias Sofa que cumprimentou a todos e 

informou sobre o evento Encontro das Mulheres que acontecerá 

no dia de amanhã no assentamento Juncal, falando que o ano 

passado por sua iniciativa teve o dia da beleza onde reuniu todas 

as mulheres daquele local, e repercutiu tão bem que resolveram 

se encontrar uma vez por mês para trocar informações sobre 

suas habilidades e aprender cada vez mais com a experiência de 

cada uma. Essa reunião amanhã é fruto da união dessas mulheres 

que são moradoras da Juncal, onde farão apresentação de alguns 

dos seus trabalhos, parabenizou e se colocou a disposição de 

todas as mulheres. Falou ainda de uma apresentação na Fazenda 

Vaca Branca, sobre o plano de manejo do parque natural municipal 

de Naviraí, que é um orgulho porque têm dezesseis mil duzentos 

e quarenta e um hectares preservados. Dentro desse parque tem 

uma flora de campos inundáveis, capões, vegetação aquática, 
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mata ciliar, um trabalho de hidrografia que foi feito pelos 

profissionais da empresa Ecótono, que trabalharam a bacia 

hidrográfica do rio Paraná, a sub bacia do rio Ivinhema, micro 

bacias do córrego Mondai, Pindaíba e Laranjaí e o canal do Mirim, 

foram quinze profissionais fazendo um levantamento dentro 

dessa fazenda para que esse parque venha a contribuir com 

ICMS ecológico do município, porque em 2017 não recebemos o 

plano de manejo porque estava vencido. Esse ano o dono da 

fazenda pagou que é o mesmo que doou seis mil setecentos e  

vinte oito hectares no ano passado para que esse parque se 

tornasse preservado. Então deixa aqui os agradecimentos desta 

casa de leis na pessoa da vereadora Rosangela, vereador Klein, 

vereador Josias, gerente do Banco do Brasil, o pessoal da 

Copasul, da polícia ambiental e todos que se fizeram presentes 

nesse ato, porque é de suma importância e ficará para a história 

do município e para o Brasil, devido a atitude em doar a terra 

para o município, sem prevalecer o egoísmo do ser humano. 

Agradeceu e desejou uma ótima semana a todos. 

 

O vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior cumprimentou o 

Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimos senhores 

vereadores, excelentíssimas vereadoras, público presente nesta 

casa de leis, ouvintes da rádio Cultura e falou do breve relato a 

respeito das emendas parlamentares e é importante que se faça 

esse relato porque muitas vezes quando fala de emendas 

parlamentares, o cidadão que não acompanha a rotina política do 

seu município, do seu estado ou do país, que não tem as 

informações técnicas necessárias, fica meio confuso de onde vem 

esse dinheiro, então esclarece que esse dinheiro vem dos nossos 

impostos, é dinheiro nosso, que parte do orçamento da união, de 

tudo que o país e o estado arrecadam e consequentemente 

gastam, são disponibilizados através de emendas parlamentares, 

ou seja, os deputados estaduais e federais e senador tem a 
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possibilidade de ir no orçamento como se fosse até o presidente 

pedindo que o dinheiro venha para Naviraí, e isso tem que ser 

conquistado. Os deputados tem um x de emendas, os deputados 

federais algo em torno de quinze milhões de reais para o estado 

inteiro, os deputados estaduais algo em torno de um milhão e 

meio de reais por ano para o estado e pense bem, para dividir 

para setenta e nove municípios não consegue atender todos, 

então só irá atender o município em que o vereador fica no pé do 

deputado ou que o prefeito vai, pede, mostra o projeto e mostra 

que é viável investir no município, para esses municípios que vão 

os recursos que são limitados. Fora todo resto do orçamento da 

união e do estado, isso que é indicado pelos deputados estaduais 

e federais que é dessa forma, tem que convencer o deputado e é 

isso que tem feito, o deputado Amarildo tem atendido e tem 

certeza que irá continuar atendendo. Falou ainda sobre a questão 

relacionada a um direito dos servidores municipais, 

especificamente da categoria de pedreiros e não pode se furtar 

de uma reforma administrativa, é preciso um novo organograma 

que seja principalmente adequado a realidade do município, que 

haja o enxugamento da máquina pública, que tenha a redução dos 

cargos comissionados, sabe que é importante ter alguns cargos 

estratégicos para ajudar auxiliar o prefeito a administrar a 

cidade, mas não na quantidade que existe hoje e que foi 

duramente criticada por esta casa de leis, pelo prefeito e todo o 

grupo que estava junto durante a campanha eleitoral de 2016, é 

preciso adequar as ações aos discursos, precisa resgatar tudo o 

que foi prometido em campanha e colocar em prática, é assim que 

se faz política séria. Enquanto vermos representantes da 

população sendo eleitos em cima de plataformas falsas, 

mentirosas, em cima de promessas que não podem ou sequer tem 

a intenção de cumprir, toda classe política será sempre 

desacreditada. A medida que conseguir falar algo em campanha e 

realmente pelo menos tentar colocar em prática durante o 
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mandato, não terão credibilidade pra convencer o cidadão, o 

eleitor de que é importante a participação dele no processo 

eleitoral, porque é importante, não votem em branco, não vote 

nulo, isso não é forma de protesto, porque se quer protestar vai 

pra frente da prefeitura, tem que cobrar o prefeito, tem que 

mobilizar pra ir pra frente do governo do estado, tem que cobrar 

as pessoas que tem a responsabilidade de dar a resposta 

enquanto cidadãos. Cobra o vereador também, os gabinetes estão 

abertos para receber todo e qualquer cidadão que tem a sua 

demanda, seu questionamento, é pra isso que estão aqui. E tudo o 

que foi proposto em campanha eleitoral seja cumprido, porque 

não podemos mais admitir campanhas eleitorais baseadas em 

plano de governo inaplicáveis e que sequer estão adequados à 

nossa realidade. Então irá continuar cobrando, mais uma semana 

cobrando o novo organograma, cobrando uma reforma 

administrativa decente na prefeitura, enquanto isso não 

acontecer toda semana em todas as sessões estará cobrando. 

Agradeceu e desejou boa semana a todos. 

 

Usou a tribuna o vereador Josias de Carvalho, cumprimentou a 

todos e comentou que o prefeito sabe da sua responsabilidade 

em ter uma gestão sólida e consolidada, e está buscando emendas 

parlamentares, mas que está faltando alguns ajustes para a 

liberação dessas verbas, para que de fato nosso município possa 

avançar; mesmo com tantas críticas que essa câmara vem 

fazendo sobre sua gestão, todos sabem que ele está trabalhando 

com muita ética e coerência. Comentou que a prefeitura recebeu 

um ofício do secretário do estado pedindo a matrícula onde se 

localiza o hemocentro para começar a fazer as adequações 

necessárias no prédio para instalar a hemodiálise, se possível 

ainda esse ano, e mesmo sabendo que infelizmente nosso país é 

muito burocrático, que existe todo um procedimento e critérios a 

ser seguidos, quer acreditar que realmente vai acontecer para 
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amenizar a luta dessas pessoas de Naviraí que necessita fazer 

hemodiálise e tem que se deslocarem para Ponta Porã, Dourados 

ou Campo Grande.  

 

Usou a tribuna o vereador Antonio Carlos Klein que cumprimentou 

a todos e falou sobre o requerimento sobre a contenção de 

despesas nesta casa e que quase todos os vereadores são 

unânimes em dizer que administração municipal do executivo tem 

que economizar, então é preciso dar exemplo no legislativo, 

porque a partir do momento em que economizar, teremos moral 

para poder cobrar do prefeito também para que economize. 

Então essa iniciativa tem que partir de todos os vereadores, 

inclusive todos os vereadores aprovaram sem discussão o 

requerimento, então tem que ficar atentos junto a mesa diretora 

para que realmente se faça as medidas que contenham despesas, 

porque em nossa casa quando a situação aperta todos enxugam de 

todos os lados, então tem como fazer, porque todo dinheiro que 

sobra aqui reverte para o município e o prefeito vai aplicar onde 

for necessário para que melhore a qualidade de vida das pessoas, 

então as medidas estão elencadas no requerimento e cabe a mesa 

diretora junto com todos os vereadores para que contenham as 

despesas para ter moral para cobrar do prefeito para conter as 

despesas na prefeitura. Falou ainda que tem um projeto de lei e 

três requerimentos que estão cadastrados, mas que não entrou 

hoje, mas um deles é quanto o horário das sessões, porque várias 

pessoas e segmentos da cidade dizem que a sessão na terça-feira 

às dez horas da manhã é ruim porque fica difícil de vir até a 

câmara porque todos trabalham, então seria melhor que a sessão 

fosse à noite. Quando houve a mudança de segunda-feira à noite 

para terça-feira de manhã, foi sua iniciativa através de projeto 

de resolução, porque verificou naquele tempo em que as sessões 

ficavam com o plenário vazio e as audiências pelo rádio também 

não era boa, porque era no horário do jornal nacional, novela, da 
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tela quente, e também na cidade várias entidades tem reunião na 

segunda-feira, então mudou e a audiência do rádio em seu 

entendimento é melhor, mas tem pessoas reclamando que 

gostaria de vir até aqui porque existe hoje um novo pensamento 

da população no sentido de acompanhar os trabalhos do 

legislativo, então fez um novo requerimento para a mesa diretora 

deliberar com os vereadores e ouvir o povo da conveniência de 

alterar novamente o horário das sessões, se através de pesquisa 

concluir que é melhor passar as sessões para o período da noite, 

então a ideia seria que fosse realizada todas as terças-feiras às 

dezenove horas. Outro requerimento vai ser quanto às diárias da 

prefeitura, por que está sabendo que o tribunal de contas já fez 

recomendações quanto às diárias que são gastas na prefeitura, 

então está solicitando as diárias de todas as gerências para 

fazer um estudo e ver o que está acontecendo. Está pedindo 

também as despesas que foram feitas no ano de 2017 com coffee 

break, porque sabe que a licitação é feita num valor alto e quer 

verificar o quanto se gastou e se houve exagero. Comentou ainda 

que esteve em Dourados para entregar ao deputado Geraldo 

Rezende, documentos que foram preparados pela prefeitura, 

sobre projeto de construção, de reforma, de ampliação e de 

mobiliário do Centro de Especialidades Odontólogica, porque vem 

trabalhando algum tempo junto ao Geraldo Rezende para que 

providencie uma verba no sentido de concluir e fazer funcionar o 

CEO 2 e temos a garantia do deputado que irá vir os recursos 

para a conclusão. Disse ainda que cada vereador tem uma forma 

de trabalhar, que as emendas são necessárias, mas tem 

procurado não gastar dinheiro da câmara além do seu subsídio, 

então ele foi com seu dinheiro e o que for preciso fazer em favor 

do município irá fazer até a redução das diárias em cinquenta por 

cento irá pedir. Disse que está a disposição da população para 

atender a todos. 
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Usou a tribuna o vereador Marcio André Scarlassara que 

cumprimentou a todos e mais uma vez pediu desculpas a 

empresária Iza pelo requerimento desagradável do colega 

vereador, porque seu comércio é referência para a cidade, onde 

reúne todas as classes sociais e parabenizou pelas sábias 

palavras e de grande importância para esse parlamento. Disse 

que tem trabalhado diariamente com as famílias dos dependentes 

químicos, sendo uma luta constante, informando que a partir de 

hoje começará as reuniões com essas famílias e que será todas as 

terças-feiras às dezenove horas no Caps, com a presença de 

psicólogo e assistente social para fazer a triagem dessas pessoas 

para futura internação, com locais específicos para tratamento 

de graça, como em Chapadão do Sul que tem mais de trinta 

pessoas internadas sem custo algum, assim como também tem 

projeto no presídio. Agradeceu ao Dr. Antonito e família por ter 

cedido o espaço gratuitamente para o funcionamento do Caps, 

agradeceu a deputada estadual Mara Caseiro e deputado Paulo 

Corrêa pelas emendas para a compra dos carros para o 

transporte dos dependentes químicos e pacientes psiquiátricos e 

ao deputado Onevan de Matos pelas emendas, então o Caps está 

preparado para atender toda população de Naviraí não só 

drogados, mas também pessoas com depressão, com transtornos 

e síndrome do pânico. Comentou que nos dias 8 e 9 terá uma 

caravana no Porto Caiuá fazendo palestras para dependentes 

químicos e várias outras ações para ouvir a população, e convidou 

a todos os vereadores que queiram participar dessa ação. Falou 

que cada vereador desta casa tem seus deputados estaduais e 

federais que tem afinidades, seja partidária ou de amizade, e 

que o deputado federal não consegue se eleger sem o apoio de um 

vereador na região dele, muitos deputados nem vem ao município, 

mas tem o apoio do vereador que o representa, então as emendas 

parlamentares é uma realidade, funciona e é a arma que um 

vereador tem, tanto que essa semana está indo à Campo Grande 
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porque conseguiu uma emenda com a deputada Tereza Cristina e 

tem que protocolar na secretaria da justiça porque tem um 

dinheiro destinado à segurança pública e quer requisitar 

oitocentos mil reais para a reforma do batalhão da polícia militar 

de Naviraí, que está necessitando de uma ampliação porque esse 

batalhão atende sete municípios e está sem condições nenhuma. E 

disse que a diária de um vereador quando é aplicada para o 

município é necessária, porque o vereador tem que ir atrás de 

recursos para a cidade. Comentou também sobre a ilusão que 

venderam sobre a hemodiálise, porque até agora não saiu do 

papel, mas acredita que se o Senhor Sakae estivesse vivo teria 

saído do papel e comentou que essa semana faleceu um compadre 

seu que deixou de fazer a hemodiálise por estar cansado do 

sofrimento de ir e vir, então irá conversar com o secretário de 

saúde do estado juntamente com o deputado estadual Onevan de 

Matos e com a deputada Mara Caseiro para saber o que está 

faltando para sair essa hemodiálise, porque é desumano com 

esses pacientes que tem que se deslocar da cidade para fazer a 

hemodiálise, e o prefeito tem que tomar uma postura também 

para saber se vai ter mesmo ou não, porque as pessoas estão 

contando com isso, assim como os vereadores tem esse poder de 

estar cobrando e ajudando, porque essa hemodiálise é uma 

necessidade para Naviraí, tem que focar cem por cento para 

conseguir. Agradeceu a rede de combate ao câncer pelo trabalho 

que tem feito com a distribuição de fraldas geriátricas para 

pessoas carentes e que está a disposição de todos nesta casa de 

leis. 

 

 

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

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

André Scarlassara, primeiro secretário, lavrei presente ata que 

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos vinte e sete dias do 

mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 

 Marcio André Scarlassara 

        1º Secretário 

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 

 


