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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13/03/2018. 

 

 

 

Aos treze dias do mês de março 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. O Senhor Presidente 

determinou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do 

expediente - O primeiro secretário informou que se encontram à 

disposição dos nobres pares na secretaria da Casa as atas da 1ª 

Sessão Ordinária realizada no dia 06/02/2018, da 2ª Sessão 

Ordinária realizada no dia 16/02/2018 e bem como a ata da 3ª 

Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2018. Foi lido o Ofício 

047/2018/NAVIRAIPREV de 05 de março de 2018, de autoria 

do Senhor Moisés Bento da Silva Júnior, Diretor Presidente do 

NAVIRAIPREV, encaminhando cópia do balancete relativo ao mês 

de janeiro de 2018. O Senhor Presidente informou que o 

balancete se encontra a disposição dos Senhores Vereadores na 

Secretaria desta Casa de Leis. 

 

 

 

SECRETARIA 
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1º Secretário: Apresentação dos Projetos  

 

Projeto de Lei nº 005/2018 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho e demais Edis; que em súmula: Dispõe sobre a Criação do 

Dia Municipal dos Desbravadores e dá outras providências. Usou 

a palavra o vereador Josias que cumprimentou a todos e disse 

que esse projeto tem suma importância pelo reconhecimento 

diante de valores que hoje estão deturpados entre os nossos 

jovens e a sociedade, e a mídia especificamente a globo tem 

colocado em dúvidas esses valores. E tem acompanhado o 

trabalho dos desbravadores da Igreja Adventista do 7º dia que 

vem fazendo com esses jovens, é prazeroso e acreditamos que 

tem esperança, até limpeza dos colégios públicos tem feito, 

serve de exemplo, assim também como respeita muito a guarda 

mirim pela disciplina imposta, porque os jovens atualmente só 

sabem dar trabalho para a justiça, é muita desordem. Um aparte 

do vereador Júnior do PT que cumprimentou a todos e 

parabenizou o vereador pela iniciativa porque foram cobrados na 

semana passada de falar o que de bom a nossa cidade tem 

produzido, e entende que esse projeto representa o 

reconhecimento pelo trabalho que é feito pelos desbravadores 

aqui em Naviraí e todos os vereadores fizeram questão de 

assinar porque serve de estímulo para continuar esse trabalho 

que é feito, então o vereador tem o seu respeito por estar 

sempre preocupado com essas questões, bem representando o 

segmento evangélico nesta casa e é importante dizer isso, e que 

pode contar com seu apoio e o reconhecimento. Um aparte do 

vereador Marcio Scarlassara que falou em nome do seu amigo 

Luizinho da muleta e pediu permissão para cumprimentar a todos 

desbravadores e disse que acompanha esse trabalho há muitos 

anos, tanto que nas reuniões de final do ano a Igreja Adventista 

leva o coral para se apresentar, e tem um trabalho em parceria 

no combate as drogas, porque há muitos anos já superaram as 

placas de igrejas e a igreja católica tem que caminhar junto. O 

trabalho dos desbravadores está de parabéns e espera que 
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consigam fazer em outras escolas, outros bairros, como no novo 

Bairro Nelson Trad que terá oitocentos apartamentos com 

muitas crianças, é preciso marcar presença com palestras, 

atividades físicas e podem sempre contar com ele. Um aparte do 

vereador Fi da Paiol que cumprimentou a todos e disse que não 

poderia deixar de se manifestar até porque vem de uma família 

adventista, e parabenizar esse projeto tão importante pelo 

trabalho que a igreja realiza, e que o poder público deveria 

apoiar mais por ser um trabalho tão humano e importante para o 

município, então todos podem contar com ele para que todos 

caminhem juntos para um futuro bem melhor. Um aparte do 

vereador Klein que cumprimentou a todos e falou do seu 

reconhecimento à Igreja do 7º dia e ao grupo de desbravadores 

pela importância do trabalho bonito e sério que fazem, levando a 

ética, a moral, religião, sempre caminhando com as próprias 

pernas, sem pedir dinheiro ao poder público, então deixa o seu 

reconhecimento e parabéns, porque se todos brasileiros tivessem 

iniciativa de fazer e sem depender tudo do estado, o Brasil seria 

bem melhor, é um exemplo de cidadania, de um trabalho em favor 

da juventude e é dessa forma que a gente consegue construir um 

futuro. O vereador Josias agradeceu a todos e disse que os 

próprios governantes não reconhece o trabalho da igreja que só 

quer fazer o bem à sociedade sem olhar a quem. E a igreja tem 

um papel fundamental dentro da sociedade porque tem a benção 

de Deus, e a exemplo dos desbravadores, que somam com os 

governos e muitas vezes mal interpretado pelas leis, porque não 

se pode receber uma área do poder público para construir um 

templo religioso, só porque é igreja, sendo que deveria para 

poder construir muitas igrejas, porque daí esse país seria bem 

diferente, mas só valorizam essas ongs que deturpam as 

verdades da palavra de Deus. Então parabenizou a Leandra que 

fez esse projeto rapidamente e agradeceu sua equipe. Um aparte 

da vereadora Lourdes que cumprimentou a todos e disse que nos 

dias de hoje tem visto muitas crianças cometendo delitos, como 

espancando professores, nas ruas usando drogas, fazendo 
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assaltos, enquanto as crianças que frequentam uma igreja, que 

estão num trabalho da natureza que são feitos pela Igreja do 7º 

dia, só vão aprender bons exemplos, ser honestos, bons alunos e 

é isso que precisamos, então parabenizou a Igreja pelas 

excelentes atividades que vem desenvolvendo e que continuem 

assim se colocando a disposição. O vereador Josias agradeceu e 

disse que de fato a igreja orienta, dá suporte, consolida para que 

justamente tenhamos cidadãos dentro da nossa cidade, e as 

igrejas evangélicas estão de parabéns pelo trabalho. Com a 

palavra a vereadora Rosangela que cumprimentou a todos e disse 

que estão falando de um departamento que existe oficialmente 

desde 1950, então parabenizou esses guerreiros que percorrem a 

tanto tempo esse trabalho diferenciado e esses desbravadores 

são diferentes dos escoteiros porque fazem um trabalho com 

ênfase na religião, e acredita que existe duas potências em cima 

desta terra, uma é a política que muda a vida do cidadão quando é 

bem feita, a outra é a igreja, que muda a vida do cidadão quando 

se põe amor em seus atos e trabalhos, e é isso que acontece com 

os desbravadores, fazem atividades comunitárias, fazem a parte 

social, e é realmente o que é preciso fazer, se doar pela 

sociedade, pela comunidade sem buscar nada em troca, só 

oferecendo amor, porque a mudança só acontece quando tem 

amor. Parabenizou a Igreja, ao departamento e disse que eles são 

a luz que o mundo precisa e deseja que continue assim. E esta 

casa está de portas abertas para todos, porque sabe que tem 

muitas outras igrejas com trabalhos com a comunidade e se cada 

igreja mostrar a luz que tem, iremos melhor e muito o nosso 

Brasil, é isso que estamos precisando. O Senhor Presidente 

solicitou que fosse projetado um vídeo em plenário relacionado ao 

projeto de lei. Em seguida o Senhor Presidente perguntou ao 

plenário se é matéria de deliberação, entendendo que sim, 

encaminhou às comissões para que possam analisar e dar os 

devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno. 
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1° Secretário: Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de 

Informações, Indicações e Moções: 

 

Requerimento n° 022/2018 de autoria do Vereador Antônio 

Carlos Klein; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Clodomiro Nicacio Nascimento, Gerente de Finanças, requerendo 

o valor total gasto com diárias no ano de 2.017, acompanhado de 

relatório por gerências, dos gastos com diárias, inclusive com o 

nome do servidor. O Senhor Presidente colocou em discussão, 

com a palavra o vereador autor falando que está fazendo este 

requerimento porque não conseguiu no portal fazer por gerências 

e também sem a soma do total, e a primeira vista parece que em 

alguns setores existe um excesso de diárias e se estamos 

buscando economias em todos os setores como aqui na câmara 

onde está sendo bastante intransigente pedindo que diminua as 

despesas, então também tem que cobrar do executivo que haja 

contenção de despesas, porque tudo que é pedido pra fazer não 

fazem porque não tem dinheiro. Então quer verificar todos os 

gastos e ver onde é possível economizar para que o dinheiro seja 

revertido em favor da população. E já adiantando irá requerer 

para que seja feita adequação do portal da transparência porque 

não está sendo tão transparente como deveria ser. O Senhor 

Presidente colocou em votação, que foi aprovado. 

 

Requerimento n° 023/2018 de autoria do Vereador Antônio 

Carlos Klein; expediente endereçado Excelentissimo Senhor 

Jaimir José da Silva - Presidente da Câmara Municipal de 

Naviraí, requerendo sejam realizados estudos sobre a viabilidade 

das Sessões Ordinárias, da Câmara Municipal de Naviraí, serem 

realizadas à noite, às 19:00 hs, todas as terças-feiras. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador autor 

falando que no ano de 2016 ele mesmo teve a iniciativa de 

conversar com os vereadores para fazer a modificação das 

sessões que eram nas segundas às dezenove horas para as terças 
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de manhã e o objetivo na época era fazer um ano de sessões na 

parte da manhã a título de experiência e saber qual a mais 

adequada, se sessão à noite ou durante o dia e várias câmaras de 

outros estados fazem as sessões de dia. Mas ao longo desses 

anos em seu entendimento ele viu que a audiência do rádio teria 

sido melhor do que à noite, porque a noite tem jornal, novelas e 

também várias entidades da cidade tem reuniões na segunda-

feira, então esse dia é mais ou menos impróprio. Então na terça-

feira seria melhor, mas de manhã ou à noite. Então conversou 

com presidentes de sindicatos e vários segmentos e as pessoas 

pediram que fizessem estudo no sentido de voltar as sessões 

para serem à noite, porque a frequência que tem durante o dia é 

até razoável, mas quando tem um assunto de maior interesse 

para ser discutido as pessoas que estão no trabalho não tem 

como comparecer e se for à noite conseguiria. Então para a 

população seria melhor à noite, por isso está fazendo o 

requerimento para a mesa diretora, para que converse com os 

vereadores, que faça um estudo pra ver se realmente é melhor 

passar as reuniões para as terças à noite, porque temos que 

fazer o que é melhor para a população. Com a palavra o vereador 

Simon que cumprimentou a todos e parabenizou o vereador Klein 

pela iniciativa porque mostra a preocupação com a população, que 

quer acompanhar o trabalho que estão exercendo aqui. Então 

sugere que seja feita uma pesquisa pública para ver o anseio da 

população de qual o melhor dia e horário para que possam 

assistir. Um aparte do vereador Fi da Paiol falando que a 

sugestão do vereador é muito boa, porque se recorda que quando 

as sessões eram realizadas a noite, raramente tinha a quantidade 

de pessoa que comparecem agora e muitas vezes não tinha 

nenhuma pessoa por isso resolveram fazer a mudança para de 

manhã, então tem que ser bem discutido, mesmo sabendo que não 

irá agradar a todos. Um aparte do vereador Klein falando que 

solicitou a mesa diretora justamente para fazer uma pesquisa e 

saber o que é melhor para população e sugere que seja feito 

através da internet para não haver gastos, porque temos que 



 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS    Página 7 de 38 
 

economizar, mas que seja de uma forma rápida. Um aparte do 

vereador Ederson que cumprimentou a todos e falou que esse 

requerimento do vereador Klein foi o seu primeiro requerimento 

nesta casa de leis, ele pediu que as sessões fossem a noite e 

ficou para ser discutido depois do primeiro semestre. Mas é 

notório que a população está cobrando porque dificilmente eles 

conseguem vir a esta casa de leis durante o dia, e ele quer que a 

população venha prestigiar o trabalho da câmara. Então esse 

requerimento é louvável e tem que passar as sessões para noite. 

O vereador Simon agradeceu a todos e disse que como todos 

podem ver os vereadores ainda não chegou num consenso, por 

isso a relevância do requerimento e que seja feito um estudo 

mais aprofundado para que seja de fato o melhor pra população. 

E como representante da mesa diz que será feita uma pesquisa 

para analisar o requerimento e tomar uma decisão. Em seguida o 

Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado. 

 

Requerimento n° 038/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior e demais edis; expediente endereçado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Eduardo Mendes Pinto, Gerente de 

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

do Núcleo de Recursos Humanos, com cópia para o Senhor 

Adriano José Silvério, Presidente do Sindicato dos Funcionários 

Públicos Municipais de Naviraí, requerendo exposição dos motivos 

para o não cumprimento da Lei Federal Nº 12.740, de 08 de 

dezembro de 2012 concedendo adicional de Periculosidade ao 

cargo de vigia, bem como seja estendidos os benefícios da Lei 

Municipal N.º 1.727/2013 aos servidores ocupantes do cargo de 

vigia da Prefeitura Municipal. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador Junior do PT que 

cumprimentou a todos em especial os servidores públicos 

municipais lotados no cargo de vigias, mais uma categoria que vem 

até esta casa de leis, que procura o amparo legal e o amparo 

político também dos mandatos parlamentares, e quando coloca 
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aqui todas as questões que são relacionadas a servidores 

públicos, gosta de deixar claro que o que quer é reconhecimento 

de direito e mais do que isto, o que mais tem buscado é auxiliar 

para que as categorias funcionais, que as comunidades se 

organizem e que estejam coesas, que estejam unidos em busca do 

propósito comum e essa categoria dos vigias é unida. E para que 

todos entendam a questão, comentou de uma reunião que foi 

realizado no sindicato dos servidores públicos municipais com a 

categoria dos vigias, onde ele esteve presente, e algumas 

reivindicações foram levantadas, foi documentado e foi 

protocolado junto ao executivo municipal, e fez esse 

requerimento para reforçar esse pedido porque o seu papel é 

justamente o de apoiar, porque entende que é correto, que é 

justo e que é uma luta por direito. Falou da lei federal 

12.740/2012 que alterou a questão da CLT no entendimento do 

adicional de periculosidade e o artigo 193 diz que serão 

consideradas atividades ou operações perigosas na forma da 

regulamentação aprovada pelo ministério do trabalho, dentre 

outras coisas que impliquem riscos acentuados em virtude de 

exposição permanente do trabalhador a: inflamáveis, explosivos 

ou energia elétrica; exposição do trabalhador a roubos ou outras 

espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial. E o que os vigias exercem hoje 

é a segurança patrimonial, pode até não ter esse nome, mais a 

função é essa, porque está lá para zelar pelo patrimônio e essas 

pessoas estão expostas a roubos, violência, porque cuidam de 

patrimônio que tem valor e podem estar sujeitos. Então no 

entendimento dessa categoria e do sindicato a lei abrange e 

contempla esses servidores. E para reforçar o embasamento, 

falou que no ano de 2013 foi aprovada a lei 1.727 de maio de 

2013 por esta casa de leis que reconheceu a periculosidade dessa 

atividade e implantou o adicional de periculosidade para os vigias 

da câmara municipal, que desde então passaram a ter 

reconhecido seu direito. Então quer que os servidores que 

exercem essa função, que estão expostos aos riscos que a lei 
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fala, tenham também reconhecidos os seus direitos ao adicional 

de periculosidade. Um aparte do vereador Ederson Dutra 

lembrando que em duas sessões passadas falaram desse tema dos 

vigias e na ocasião informou que os vigias da câmara recebem, e 

porque valorizamos os vigias aqui, então não consegue enxergar 

qual a diferença deles, mas tudo isso depende da boa vontade 

política, boa vontade do gestor, depende do prefeito, porque 

direito tem, mas o detalhe é que não está sendo reconhecido. E 

se eles cortassem apenas um pouco das diárias e das 

gratificações dos que ganham mais, não causariam impacto 

financeiro nenhum. Mas insistem sempre em tirar dos que 

ganham menos, e o que estão querendo é o que tem direito não é 

gratificação, então espera que o prefeito faça cumprir a lei e 

reconheça o trabalho deles. Um aparte do vereador Claudio 

Cezar falando que não poderia ficar fora dessa discussão, porque 

é absurdo os vereadores ter que intervir para que os servidores 

recebam o que é seu por direito e que já deveriam estar 

recebendo há muito tempo, mas na verdade não entende desde 

quando veio a tal da empresa fantasma, porque ninguém viu essa 

empresa que tirou os direitos dos trabalhadores de 

periculosidade, insalubridade e hora extra, fizeram o que bem 

entendiam. Mudou o gestor e continua a mesma coisa, disseram 

que estavam fazendo a licitação para vir uma nova empresa para 

fazer uma nova avaliação, mas até agora nada aconteceu e isso 

causa muita indignação, porque as pessoas trabalham e não tem 

seus direitos reconhecidos. Um aparte do vereador Simon que 

cumprimentou todos os vigias presentes e disse que todos podem 

contar com seu apoio, porque são várias as classes que estão 

sendo prejudicadas por esta gestão, porque quando eles falam em 

corte de custos quase sempre é na classe menos privilegiada, 

para os que ganham menos, e o que estão querendo é lei, é por 

direito adquirido. E informou que a tal empresa que veio na 

gestão passada nem chegou a conversar com os servidores para 

saber qual a função que cada um exercia, simplesmente decidiu 

que alguns tinham direito e outros não. Então não enxerga com 
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bons olhos essa decisão tomada pela gestão passada e nem por 

essa, porque é direito adquirido e que podem contar com ele. Um 

aparte do vereador Josias parabenizando pelo requerimento e 

falando que é solidário a essa luta, a essa reivindicação, mas 

todos sabem do momento difícil em que a gestão passa 

financeiramente, com uma folha de quase cinquenta e quatro 

milhões gastos anualmente na saúde do município, e que a gestão 

se encontra amarrada de fato, crise financeira, mas não justifica 

que a classe desses servidores não possa ser reconhecida, o 

prefeito tem que achar os dispositivos, tem que tomar as 

medidas necessárias cabíveis para ter uma solução para atender 

o mais rápido possível essa classe e de outros setores que 

também necessitam ter o reconhecimento. Mas desde a gestão 

passada que houve os cortes, porque a empresa que veio não tinha 

objetivo de fazer um levantamento, mas sim de fazer cortes 

mesmo. Um aparte da vereadora Lourdes parabenizando o nobre 

colega Júnior pela iniciativa, e comentou da sua indignação em ver 

que sempre tira dos que mais trabalham e mais precisam; e que 

gostaria que voltassem as secretarias ao invés de gerências, onde 

os vereadores iriam aprovar os subsídios dos funcionários 

corretamente, principalmente dos guardas noturnos que colocam 

suas vidas em risco para cuidar do patrimônio que é de todos nós. 

E disse que todos os vereadores tem que assinar esse 

requerimento para ganhar mais força, porque os treze 

vereadores representam o pensamento da população e tem que 

exigir que seja colocado em prática. Um aparte da vereadora 

Rosangela falando que não poderia deixar de se manifestar, 

porque é dever e obrigação corrigir as irregularidades e 

infelizmente no Brasil a classe trabalhadora só ganha alguma 

coisa se for no grito, e todos podem ver isso nitidamente, porque 

quando é para os professores receberem aumento, tem que fazer 

greve, para os motorista conseguir alguma coisa, tem que 

paralisar as estradas, quando os sem terras querem terras pra 

trabalhar, são generalizados e dizem que sem terra não trabalha, 

mas entre eles sempre tem quem quer o seu chão para fazer a 
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diferença, mas eles precisam parar o trânsito, saquear mercados, 

saquear caminhões pra poder conseguir; então sempre fala que o 

Brasil foi descoberto no grito, foi independente no grito, porque 

para os trabalhadores conquistarem os seus direitos tem que ser 

no grito, porque além de trabalhar, tem que convencer àquele que 

paga pelo trabalho feito e pela vulnerabilidade que enfrenta. Os 

vigias estão de parabéns porque não se calam e os vereadores 

estão no lugar certo, na hora certa, porque são eles que terão 

que ajudar, mas não só os vigilantes, porque a vinte e três anos 

atrás quando ela trabalhou no centro odontológico recebia 

insalubridade, porque foi autorizada pelo CRO para fazer 

intervenção bucal diretamente na boca do paciente, mas 

atualmente quem trabalha lá não recebem mais, então está aqui 

porque representa o povo e representa a todos que aqui estão e 

que buscam seus direitos que já são adquiridos por lei e acredita 

que essa casa de leis está aqui é pra isso, pra aprovar, pra ajudar 

e vai lutar para o que for preciso. E quando o pessoal fala de 

político que não tem caráter, tem empresa também com falta de 

caráter, a falta de caráter está generalizada e é preciso mudar 

isso, porque se vem uma empresa que se diz com 

responsabilidade, jamais poderia fazer a favor de quem paga, 

teria que fazer o certo, que seria pagar a diferença para quem 

trabalha com a saúde, com a segurança ou outra classe que está 

sendo prejudicada; parabenizou o vereador Júnior e disse que 

essa casa apoia essa iniciativa e vai lutar por todos e parabenizou 

a todos os vereadores que estão levando com seriedade o seu 

pleito nesse legislativo. Um aparte do vereador Marcio 

Scarlassara que cumprimentou a todos servidores que estão 

presentes e falou que comunga com todos os vereadores que 

expressaram hoje a respeito dessa causa, e parabenizou por 

estarem unidos, porque uma classe tem que estar unida, e no que 

depender dos vereadores farão tudo o que for preciso, desde 

marcar uma reunião com o prefeito até ajudar a entrar com ação 

na justiça se for preciso, mas pede que não desistam, não se 

calem, permaneçam unidos e exijam seus direitos. O vereador 
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Júnior agradeceu a todos e os convidou para assinarem juntos 

este requerimento e disse que quando trás as inúmeras questões 

aqui, é para oficializar no papel o que tem como intenção, o 

propósito e levar de fato ao conhecimento da população, mas 

também solicitar o apoio dos demais pares que é importantíssimo 

e essa casa de leis tem trabalhado para que sejam reconhecidos 

os direitos. Está falando de valorização profissional, respeito a 

carga horária de atividades dos vigias, falando de capacitação, 

são inúmeras questões que foram levantadas, que são temas de 

reivindicação que decorrem da valorização profissional, não é só 

o dinheiro a mais no bolso que é muito importante, mas são uma 

série de outras questões que são importantes também pra poder 

valorizar profissionalmente e dar condições de trabalho para 

essas pessoas. E para seguir a linha do que os vereadores 

Ederson e Klein falaram, disse ser possível fazer a valorização 

profissional das outras categorias também e deu a sugestão para 

rever o organograma, fazer uma reforma administrativa, cortar 

alguns dos setenta gerentes de equipes que existe, cortar alguns 

dos quarenta e cinco gerentes de núcleo que muitos são gerentes 

de si mesmo e com gratificações altas, gerentes de área que 

ganham cem por cento de gratificação, então, é só fazer essa 

reforma que sem dúvida nenhuma desonera a folha, baixa o índice 

e aí consegue valorizar o profissional e o servidor que tanto 

merece a valorização. O Senhor Presidente colocou em votação, 

que foi aprovado. 

 

Requerimento n° 027/2018 de autoria do Vereador Simon 

Rogério Freitas Alves da Silva e outros Edis; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para o Senhor Clodomiro Nicacio 

Nascimento, Gerente de Finanças, e para o Senhor Eduardo 

Mendes Pinto, Gerente de Administração, requerendo 

informações a respeito do repasse do Incentivo Financeiro 

Estadual aos Agentes de Saúde Pública, Agente Comunitário de 

Saúde, Agente de Controle de Endemias, Agente de Vigilância 
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Epidemiológica e aos Guardas de Endemias do nosso município. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador Simon falando que mais uma vez trouxe a cobrança de 

uma lei que não vem sendo cumprida, comentando que o ano 

passado ele e a vereadora Cris Gradella solicitaram que fossem 

feitos esses repasses para os devidos fins. Na gestão do Leandro 

Peres de Matos foi feito um decreto do qual esse incentivo do 

ministério da saúde fosse destinado para esses agentes 

comunitários, e desde então é obrigada a fazer esse repasse. Em 

dezembro o ministério da saúde depositou esse dinheiro na conta 

do município, e o município tem um prazo de sessenta dias para 

fazer o repasse, mas conversando com o senhor José Pereira que 

é um dos encarregados desse setor, surgiu uma dúvida a respeito 

desse repasse, porque naquele setor existem alguns agentes que 

são do governo federal e eles acham que também tem direito. Um 

aparte da vereadora Cris Gradella falando que essa lei 4.841 é 

uma lei federal do ministério da saúde, onde repassa um incentivo 

financeiro no combate a dengue, então é para o programa de 

combate a dengue; os agentes de saúde pública que trabalham no 

combate a dengue tem direito de receber, mas não 

necessariamente receber o valor integral, porque o valor vem 

para o programa. Disse que o prefeito anterior fez esse decreto 

municipal nº 9 de fevereiro de 2016 onde ele diz que esse 

repasse do ministério da saúde vai para os agentes, é uma forma 

de benefício financeiro para os agentes. Dentro dos agentes de 

saúde pública aqui em Naviraí, existem seis que são do governo 

federal, são funcionários concursados pelo governo federal, não 

são do município, são cedidos para o município e eles executam a 

mesma função dos outros agentes que são do município. Acontece 

que o município recebeu esse recurso, mas está vendo com o 

jurídico ainda uma maneira de conseguir com que a prefeitura 

repasse também aos servidores federais, porque no ano anterior 

somente os municipais foram remunerados assim como fala o 

decreto nº 9. Mas também os servidores municipais não podem 

ser prejudicados por isso, entendem que os federais também 
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teriam o direito de receber, porque exercem a mesma função, 

mas a prefeitura não está encontrando um meio legal de 

remunerá-los já que não servidores efetivos do município. Então 

o que está pedindo é uma agilidade e que o jurídico precisa 

adiantar essa questão porque os funcionários estão contando com 

esse recurso financeiro que é de direito deles. Um aparte da 

vereadora Lourdes falando que gostaria que fosse verificado o 

valor do salário do servidor federal e do servidor municipal para 

ver se não irá impactar muito mais o federal no momento do 

pagamento dessa isonomia e como a prefeitura irá pagar um 

funcionário que é federal. Um aparte do vereador Ederson Dutra 

falando que se a vereadora Lourdes tivesse prestado atenção na 

fala da vereadora Cris Gradella, saberia que esse é o sentido da 

coisa, arrumar um meio legal de repassar o dinheiro para os 

agentes federais. Pediu desculpas e disse salário de um e salário 

de outro não vem ao caso, estão falando em direitos, vem o 

dinheiro do governo federal para repassar para o município para 

os agentes municipais, mas os agentes federais fazem o mesmo 

trabalho, e a isonomia? O jurídico tem que apressar porque o 

dinheiro está na conta e já estamos em março, não pode ficar 

enrolando. Um aparte do vereador Júnior do PT propondo um 

adendo, para que seja remetido a esta casa de leis o saldo e 

extrato da conta destina ao recebimento dos recursos no período 

de 01/11/2017 até a presente data 13/03/2018, para 

acompanhar a realização desses pagamentos, e que de fato seja 

resolvido no menor tempo possível. E comentou que o vereador 

Ederson Dutra falou de isonomia, e com todo respeito com que se 

dirige a administração, aos gerentes, enfim com todos que tem 

que dialogar, mas essa administração não conhece a palavra 

isonomia, infelizmente, temos diversas situações que isso não 

acontece, uma delas que é de conhecimento de todos que é a 

questão dos administrativos da educação, não existe isonomia. E 

por mais que saibamos que essa é uma palavra que talvez não 

esteja no vocabulário do executivo, continuará lutando por ela 

porque acredita. Um aparte da vereadora Cris Gradella falando 
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que esse repasse do ministério público pela lei 4.841 é apenas 

uma vez ao ano; então vem um único repasse no mês de dezembro 

de todo ano, e esse recurso veio a partir de 2016, então se não 

vai pagar para os agentes federais, que tenham uma justificativa 

jurídica, mas que repassem aos agentes municipais, porque eles 

contam com isso e tem que definir. O vereador Simon agradeceu 

a todos e disse que o adendo do vereador Júnior é ótimo para 

constatar de fato o valor; e como a vereadora Cris falou, os 

colaboradores contam com esse incentivo como se fosse um 

décimo quarto salário, e todos querem agilidade porque o prazo 

já está vencido. E discorda a respeito dos servidores federais 

porque não sabe se irá ter uma legalidade do recurso que vem 

para o município para pagar um funcionário federal. Em seguida o 

Senhor Presidente colocou em votação o adendo indicado pelo 

vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, que foi aprovado. 

Colocou em votação o requerimento, que foi aprovado. 

 

Requerimento n° 034/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Edvan Thiago Barros Barbosa, 

Gerente de Saúde, requerendo o relatório completo dos 

pacientes portadores de diabete tipo 1, tipo 2 e outros tipos 

cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS). E solicitamos 

ainda, que a Gerência de Saúde encaminhe os relatórios 

referentes ao estoque dos medicamentos necessários para o 

tratamento, os materiais necessários para a sua aplicação e o 

monitoramento da glicemia capilar. O Senhor Presidente colocou 

em discussão, com a palavra o vereador autor falando que é mais 

uma questão relacionada a saúde, porque infelizmente as notícias, 

as reclamações e as reivindicações que recebeu é de que faz 

alguns meses que não tem o medicamento, não tem a seringa para 

aplicação, não tem a fita pra medição, isso relacionado aos 

pacientes que são diabéticos. E falou que conviveu com o 

vereador Marcio Albino que tem uma filhinha que é diabética, e 
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todos os vereadores que conviveram tomou partido, tomou 

conhecimento das dificuldades e o quão importante é esse 

acompanhamento, esse monitoramento e esse controle. E hoje o 

que vê, são pessoas que muitas vezes não tem condição de manter 

esse monitoramento por conta própria e com os próprios 

recursos, dependendo única e exclusivamente do Sistema Único 

de Saúde e não estão sendo atendidas. Quem tem recursos 

financeiros consegue manter com a própria renda, mas grande 

parte da população não consegue porque os insumos e 

medicamentos não são baratos e dependem unicamente do SUS. 

Um aparte do vereador Claudio Cezar falando que tem uma 

pessoa que está com sete receitas em mãos e não tem nenhum 

medicamento na farmacinha, assim também como tem informação 

que os pneus dos carros da saúde que levam os pacientes pra 

Cascavel está um perigo; o município está gastando cinquenta e 

três milhões na saúde e não tem nada, isso é preocupante, é 

desesperador a situação em que está o município. Um aparte da 

vereadora Lourdes falando que tem uma paciente renal e outra 

com depressão profunda que também estão com as receitas, mas 

não tem os medicamentos. O vereador Júnior disse que a função 

do vereador é cobrar, fiscalizar, exigir o cumprimento da lei, e 

isso tem feito diariamente através dos requerimentos, 

indicações, através das fiscalizações in loco pra cobrar o que é 

direito, não é preciso revolucionar a saúde, o que estão querendo 

é o básico. Um aparte do vereador Ederson falando desse 

requerimento questionando sobre as fitas para quem é diabético, 

sobre os pneus da van que o vereador Fi da Paiol falou, sendo que 

depende de uma assinatura do Clodomiro para comprar pneus 

novos, falou da população que encontra na rua e ficam cobrando 

os remédios de pressão, comentou sobre o problema da filha do 

Marcio Albino e informou que conhece uma mãe e sua filha que as 

duas são diabéticas e gastam mil e duzentos reais por mês, então 

chega o momento que fica revoltado e extrapola mesmo, porque 

se pergunta como ficam as pessoas que não tem condições de 

comprar os medicamentos, e onde está o prefeito, onde estão os 
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gerentes que não fazem nada, só sabem se esconder dos 

vereadores e dos munícipes. Esse prefeito está levando o 

mandato dele pro buraco, mas está levando esta casa de leis 

junto, porque não adianta os vereadores cobrar, cobrar e gritar, 

porque não fazem nada, a cidade está jogada as traças, gastam 

cinquenta milhões e não conseguem o básico como remédio de 

pressão, cuidar de um diabético, trocar os pneus de uma van. Se 

o prefeito fosse o Léo Matos já estaria preso. Que tipo de 

gestão é essa que até o presente momento não conseguiu fazer 

uma cirurgia? Esse prefeito fecha a porta do gabinete na cara 

das pessoas, não pega na mão de vereador, fica com medo de 

fazer a parte institucional; só anda com sua gerente preferida, 

que é a gerente de esportes, quer ver esse prefeito andando na 

santa casa, nos postos de saúde, pelas ruas esburacadas, porque 

a população acha que os vereadores não estão trabalhando, mas 

que não faz nada é o prefeito e ele está achando que irá ficar os 

quatro anos assim, mas não vai ficar não, porque eles não irão 

ficar omissos e nem deixarão a população ficar falando que não 

tem vereador, porque os vereadores fazem requerimentos, mas o 

prefeito não atende, então tem que escancarar e falar que é o 

prefeito que não está fazendo nada, porque os vereadores não 

estão aqui brincando, tudo isso é revoltante e chega uma hora 

que tem que gritar porque não pode o vereador ficar pedindo o 

básico na área da saúde. Um aparte do vereador Marcio falando 

que tudo isso é triste, mas é a realidade, porque os treze 

vereadores estão passando por isso desde o ano passado. Em seu 

mandato anterior já era difícil, mas tem que admitir que piorou e 

muito. Comentou que hoje de manhã atendeu uma pessoa 

implorando pra conseguir uma cirurgia porque tem problema de 

hérnia, e que está com medo de perder o emprego, porque 

trabalha na Copasul e não está aguentando as dores, e é sempre 

assim, está sempre atendendo pessoas que estão pedindo para 

intervir para conseguir cirurgias que estão paradas na santa casa 

até o momento. Comentou que esteve sábado na santa casa 

acompanhando um amigo que estava com o filho doente, enquanto 
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esperava os procedimentos deu umas voltas e viu que tinha três 

médicos, dois trabalhando e um parado sem atender nenhum 

paciente por uma hora e dez minutos. Ligou para o diretor 

Wellington para informar, que em seguida foi conferir e 

confirmou que o médico estava no facebook e whatsapp, e disse 

que iria dispensar porque ele já teve problemas antes em 

Dourados e Nova Andradina. Então o que está faltando aqui 

realmente é gestão, porque é preciso ver, conversar, participar, 

exigir, senão nada funciona e quem mais sofre é a população. 

Tanto que nesse mesmo dia um senhor pediu comida, porque havia 

chegado cedo ao hospital para tomar sangue, porque faz 

hemodiálise e até meio dia e meia, não havia comido nada e estava 

com tontura. Então acha que vai ter que criar uma lei para que 

sirva almoço ou um lanche às pessoas que chegarem entre onze 

horas e tiver que ficar até as quatorze horas. Falou ainda da 

falta da mamografia entre tantas outras coisas que todos tem 

falado aqui, e na medida do possível tem atendido a todos, tem 

até implorado cortesia para alguns médicos atender alguns 

pacientes, mas muitos não conseguem chegar até os vereadores 

para serem ajudados, então é muito triste em ver como a saúde 

de Naviraí se encontra no momento. O vereador Júnior do PT 

agradeceu as contribuições de todos e informou que são quatro 

meses sem seringa pra aplicação da insulina pra diabéticos, então 

quem tem dinheiro compra, mas quem não tem fica difícil; e 

quando estão falando e cobrando é justamente para garantir o 

direito da população, porque nem sempre ou quase nunca são 

ouvidos por quem deveria estar ouvindo, então é preciso tomar 

uma providência, porque pra chegar a esse ponto de ter que ficar 

cobrando básico e já faz um ano e pouco que estão cobrando, e 

tem uma investigação em curso e todos os dias surgem novas 

pautas, novas dificuldades, novas reclamações e cada uma delas 

estão sendo apuradas, todas elas e mesmo com a demora sem 

dúvida nenhuma vai chegar num resultado. Então fica o seu 

requerimento, apesar de infelizmente saber a resposta, mas é 

necessário documentar e que a população saiba que os vereadores 
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estão cumprindo o seu papel, cobrando, exercendo a sua função 

fiscalizadora, mas precisa haver o exercício da função do 

executivo. Com a palavra o Presidente Jaimir informando que a 

seu pedido o deputado Dagoberto Nogueira enviou cem mil reais, 

destinado para compra de remédios e esse dinheiro já está a 

disposição da secretária de saúde desde sexta-feira passada. 

Pediu ainda aos vereadores que sejam mais breve nos apartes 

devido a hora e por ter muitas matérias para ser discutida. Em 

seguida o Senhor Presidente colocou em votação, que foi 

aprovado. 

 

Requerimento n° 035/2018 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

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

para o Senhor Eduardo Mendes Pinto, Gerente de Administração, 

requerendo informações sobre o andamento da elaboração do 

projeto e licenciamento do novo cemitério municipal de Naviraí, 

visto que o atual demonstra estar com sua capacidade excedida. 

A referida informação já foi anteriormente solicitada por meio 

do Requerimento nº 26/2017, de autoria do Vereador Simon 

Rogério Freitas Alves da Silva e outros Edis. O que se observa é 

que, um ano após a apresentação do mesmo, a população continua 

nos procurando para saber a respeito do projeto. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra a vereadora 

falando que recentemente esteve em dois velórios e viu a 

dificuldade na hora do sepultamento, em como está difícil, tem 

que enterrar juntamente com outro familiar porque o cemitério 

está lotado.  Então aquele desenho do novo cemitério que o 

prefeito e o pessoal da gerência de obras mostraram desde o ano 

passado, já deveria estar funcionando, porque esse tipo de coisa 

não tem como esperar, é como a saúde não pode deixar de cuidar. 

Um aparte do vereador Claudio Cezar falando que essa é uma 

preocupação antiga sua, desde o mandato passado está pedindo, 

mas o poder público não está se atentando a isso, e acredita que 
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esse ano ainda não sai o novo cemitério. E tem várias pessoas que 

tem reservas de terrenos no cemitério e teriam que ser 

notificadas para que possam ser usados esses terrenos, ou 

entrar num consenso para passar pra quem precisa, porque já não 

tem mais vagas e todo dia morre gente, essa é a realidade, então 

é preciso pensar em alguma alternativa urgente. A vereadora 

Lourdes comentou que as pessoas estão subindo os túmulos para 

conseguir enterrar seus entes queridos; então exige que o poder 

público vá imediatamente atrás de preparar o novo cemitério, 

porque o povo paga seus impostos e não tem um local digno para 

colocar os entes queridos após a morte, então espera que todos 

os envolvidos no projeto que foi apresentado o ano passado 

façam acontecer para que esse cemitério seja feito. Com a 

palavra o vereador Simon falando que o cemitério municipal é um 

verdadeiro caos e o prefeito falou em fazer um novo, teve até 

apresentação de um cemitério moderno, mas a realidade é dura e 

o vereador Fi da Paiol acabou de fazer uma denúncia gravíssima. 

Um aparte do vereador Ederson falando que essa situação já vem 

de muito tempo, o vereador Klein já fez até denúncia no MP 

sobre irregularidade e o que causou estranheza foi o que 

vereador Fi da Paiol falou, que tem terreno reservado, isso não 

pode ter, porque é do povo, é público; falou também sobre a 

limpeza que não está nada boa, e sobre o projeto do cemitério 

gramado que a prefeitura falou e mostrou, que é um espetáculo, 

mas é uma piada porque parece que copiaram da nasa. Um aparte 

do vereador Fi da Paiol falando que interpretou errado, o que ele 

quis dizer é que no cemitério tem sete pessoas da mesma família 

sepultados a mais de vinte e cinco anos atrás e cada um em um 

terreno e solicitou que conversassem com a família para colocar 

todos em apenas uma gaveta para ter mais espaço, como também 

tem túmulos que tem até banco, tem que falar com as famílias 

porque estão precisando do espaço, mas tem que falar mesmo 

porque se tem banco ou se está calçado é porque tiveram 

autorização no passado pra fazer. Um aparte do vereador 

Ederson comentando sobre o que o vereador Fi da Paiol disse que 
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é pra colocar em uma única gaveta as várias pessoas da mesma 

família, mas acha que pra quem já cumpriu o seu papel na terra 

tem que descansar em paz, não tem que mexer, mas concorda 

sobre tirar os banquinhos, e o que tem que ser feito mesmo é um 

outro cemitério. Um aparte do vereador Klein falando que já fez 

uma menção sobre o cemitério pedindo prioridade e o 

requerimento veio a calhar, porque Naviraí cresceu e hoje não 

comporta mais, tem que ser tratado como prioridade, a não ser 

que assim como Naviraí empresta remédios de outros locais para 

atender o hospital, talvez vá emprestar o cemitério de Juti para 

enterrar as pessoas, porque realmente o cemitério daqui não tem 

mais espaço, e vai aproveitar para formar um requerimento 

solicitando um levantamento de quantos espaços vagos ainda 

existe e se tem túmulos vazios só com laje, porque nessa tal de 

reserva de laje o ministério público tem que agir também. O 

vereador Simon disse que quando o vereador Claudio Cezar fala 

em desocupar os espaços, é a questão do ossário, porque depois 

de certo tempo ocupando espaço, os restos mortais são 

recolhidos e levados a esse ossário de forma identificada para 

que a família possa visitar da mesma forma. Mas acontece que 

também está desorganizado. Então essa é uma briga antiga de 

vários vereadores e mesmo se fizer um estudo de desocupação 

de espaço a demanda é muito maior do que o espaço que tem no 

cemitério. Até para visitar é difícil transitar, às vezes é preciso 

pisar em túmulos, está muito complicado. Então espera que esse 

requerimento seja respondido de forma coerente e não com 

respostas evasivas que não soma nada. E se não for concretizar 

esse projeto futuro de um novo cemitério, que adeque o que tem 

hoje, apesar de achar ser impossível fazer alguma coisa ali pra 

melhorar. Com a palavra a vereadora Lourdes disse que um 

cemitério deveria ser de forma organizada para que as pessoas 

pudessem caminhar normalmente até o túmulo que querem, e sem 

pisar em cima dos túmulos, e disse que gostaria que o prefeito 

fosse dar um passeio no cemitério pra ele ver a dificuldade. O 

vereador Simon disse que o prefeito tem que sair de dentro do 
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gabinete com urgência, não só em eventos esportivos, mas para 

ver os problemas do município que são muitos. Em seguida o 

Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado. 

 

Requerimento n° 036/2018 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Edvan Thiago Barros Barbosa, Gerente de Saúde, requerendo 

informações sobre: a) os atendimentos de fisioterapia 

oferecidos pelo município; b) a quantidade de profissionais; c) a 

quantidade de atendimentos oferecidos diariamente; d) situação 

da folha de pagamento de cada profissional, concursado ou 

comissionado, atuando no município como fisioterapeuta. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra a 

vereadora falando que fez esse requerimento porque encontrou 

pessoas essa semana que está necessitando de fisioterapia 

urgente, mas só irá conseguir daqui um mês, e quem faz uma 

cirurgia necessita da fisioterapia, não pode ficar aguardando um 

mês. Um aparte da Vereadora Cris Gradella falando da 

importância desse requerimento para ter esclarecimentos, 

porque realmente tem ocorrido uma fila grande de espera por 

fisioterapia, mas informou que os fisioterapeutas não são 

funcionários da prefeitura, é serviço terceirizado, e o que está 

sabendo é que a gerência de saúde não está liberando sessões de 

fisioterapia para que essas clínicas particulares façam, eles 

estão limitando o número de sessões, estão reduzindo o número 

de sessões de fisioterapias mensais. Um aparte do vereador 

Ederson falando que não é o convênio que está diminuindo, mas a 

demanda que está aumentando e a população mais carente que 

está sendo afetada, porque quem procura a prefeitura para 

fazer fisioterapia é porque não tem condições de pagar e se a 

pessoa não faz fisioterapia vai agravando, e a sua maior 

preocupação são os acamados. Então como o gerente de saúde é 

fisioterapeuta, ele poderia olhar com mais carinho pra essa área, 

por ele ser especialista em fisioterapia teria que lutar para 
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aumentar a quantidade, porque ninguém vai fazer fisioterapia 

sem necessidade. O prefeito tem que conversar com o Edvan 

para aumentar as vagas, não fica caro pra prefeitura porque esse 

dinheiro da saúde é dinheiro carimbado, é verba federal, vem 

pelo SUS, mas eles não estão conseguindo fazer gestão. A 

vereadora Lourdes falou que possivelmente não estão pagando 

para as clínicas particulares e outras clínicas deixam de atender, 

porque o pagamento é pouco e não compensa; então acha que 

deveria ter uma lei municipal para complementar esse pagamento 

do SUS para esses profissionais da fisioterapia. Um aparte do 

vereador Marcio Scarlassara falando que mais uma vez estão no 

tema saúde e chama a atenção de todos porque a fisioterapia é 

necessária, e assim como os pacientes que vão aos consultórios, 

tem os pacientes acamados que precisam da fisioterapia 

domiciliar, que é um direito deles e tem várias clínicas aqui que 

fazem um bom trabalho, com custo para o município muito baixo e 

insignificante perante o retorno que tem para comunidade. Então 

poderia fazer concurso de fisioterapia, um seletivo de imediato 

pra poder resolver. Um aparte da vereadora Cris Gradella 

falando que pra administração pública sai muito mais barato o 

serviço terceirizado, porque o valor que é pago é tabela SUS, é 

irrisório, e o valor de ter um servidor efetivo e ainda ter os 

encargos com ele e ter que equipar toda uma clínica, o custo de 

manutenção predial e tudo, com certeza sai infinitamente mais 

barato esse serviço terceirizado. E não dá pra falar de um 

serviço essencial, mas que só vem diminuindo; sabe que existem 

maneiras de fazer contenção de despesa, mas não precisa 

começar pela fisioterapia que é realmente um valor muito barato. 

O vereador Marcio falou que ninguém reclama da qualidade das 

clínicas, todos gostam, e os fisioterapeutas não estão reclamando 

do valor pago, mas acontece que não estão fazendo o pagamento 

para as clínicas. Um aparte do vereador Junior do PT falando que 

infelizmente mais uma vez escuta falar em contenção de 

despesa, mas fazem cortes no que beneficia os mais pobres, 

porque quem tem dinheiro paga a fisioterapia, quem tem convênio 
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vai pelo convênio, então quem precisa do serviço da fisioterapia 

da gerência de saúde é a população mais carente, mais humilde, 

os acamados, os idosos que não tem condição de tirar do seu 

orçamento mensal e pagar as sessões de fisioterapia. O valor 

todos sabe que é um valor mínimo e não estão cortando só a 

fisioterapia, mas cortando também exames da regulação, 

cortando especialistas, cortando o acompanhante da pensão em 

Cascavel e tem acompanhado reclamações diárias em seu 

gabinete de cortes, essa é a contenção de despesas que esse 

governo quer fazer, em cima daqueles que mais precisam. É 

preciso inverter essa lógica, ter que cortar na carne primeiro 

para depois em último caso mexer com esses serviços, não pode 

mexer com serviços essenciais que beneficiam a população mais 

humilde, é preciso tentar ampliar e adequar a demando que 

temos. Um aparte do vereador Fi da Paiol falando que viu uma 

paciente criança indo fazer fisioterapia e ela sofria mais para 

ser colocada no transporte do que da própria fisioterapia, então 

solicitou para fazer uma avaliação para ser atendida na casa dela, 

mas não tinha fisioterapeuta para fazer isso e como tem dois 

fisioterapeutas efetivos, apesar que um agora é o gerente de 

saúde, deveria atender os pacientes em domicílio para facilitar a 

vida de quem mais precisa; a vereadora Lourdes falou que em 

outras administrações tinha fisioterapeuta atendendo os 

acamados nas suas próprias casas e funcionava muito bem, então 

deveria voltar a fazer isso e também melhorar o pagamento 

desse pessoal que recebe com quatro meses de atraso, sendo que 

é um absurdo ter seus salários atrasados, pois todos são chefes 

de família e pagam seus impostos. Então solicita a quem de 

direito, principalmente ao Edvan que é da classe dele, que 

colabore procurando fazer com que a prefeitura melhore a 

situação desses fisioterapeutas e da população que precisa da 

fisioterapia. Em seguida o Senhor Presidente colocou em votação, 

que foi aprovado. 
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Requerimento n° 037/2018 de autoria da Vereadora Rosângela 

Farias Sofa; expediente endereçado ao Senhor Mario Francisco 

Nelvo, Presidente da Associação Comercial e Empresarial de 

Naviraí-ACEN, requerendo que se dê respeitabilidade ao 

disposto do Art.43, 84 e 86 da Lei 8.078/90. É importante 

ressaltar, que o banco de dados relacionados às informações que 

estão dispostas do serviço de proteção ao crédito, devem ter 

consulta gratuita por todo cidadão. Todas as entidades 

governamentais, e não governamentais as quais tem acesso a esse 

serviço, tem a incumbência de franqueá-los aqueles que vierem 

buscar as devidas informações, é importante salientar que a Lei 

12.527 em seus Arts. 1,3,5 e 10 assegura que, todo cidadão tem 

direito há obter as informações gerais de seus interesses 

particular, ou coletivo, ressalvadas aquelas cujo o sigilo torna-se 

imprescindível à segurança do estado ou da sociedade. A 

associação comercial e empresarial de Naviraí oferece esse 

serviço ao cidadão, no entanto, apresenta como garantia de 

acesso a cobrança de taxa, motivo pela qual a parlamentar requer 

informações dessa cobrança. Em que sentido ela é feita? Qual o 

dispêndio (custo)? A justificativa para a continuidade dessa 

cobrança e quais os equipamentos que a Associação Comercial e 

Empresarial de Naviraí-ACEN, se utiliza que justifiquem a 

necessidade de cobrança. É importante salientar que a 

parlamentar também requer que a entidade informe a este douto 

parlamento que, em se tratando da impossibilidade de dispensa 

dos recursos para que o cidadão tenha acesso a este mecanismo, 

que a entidade informe de que forma o cidadão poderia ter 

acesso ao seu banco de dados, ao serviço de proteção ao crédito 

sem que este seja onerado, quais os mecanismos disponíveis para 

que o cidadão possa buscar estas informações sem que possa 

utilizar do desprendimento de próprios recursos. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra a vereadora 

autora falando que está requerendo informações da associação 

comercial em relação ao custo do acesso ao serviço de proteção 

ao crédito, porque temos uma constituição federal que dá o 
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direito consagrado ao cidadão de ter livre acesso sem ônus, 

acesso franqueado ao banco de dados, tem a lei de defesa do 

consumidor que garante esse acesso gratuito e tem a lei 12.527 

que dá acesso à informação, e como está no comércio sabe o que 

acontece, exemplo é quando uma pessoa vai à uma loja e quer 

comprar fiado, mas está com restrição e tem que ir até a 

associação comercial para se informar, onde é cobrado uma taxa. 

Então quer saber onde é que o cidadão tem o direito dele 

assegurado de retirar essa informação gratuita, porque se tiver 

quer informar aos cidadãos para que se sintam contemplados 

através dessas leis e quando precisar podem pegar suas 

informações no banco de dados no serviço de proteção ao crédito 

que é o SPC. Então é só questão de informação mesmo para saber 

onde vai contemplar o consumidor. Um aparte do vereador Klein 

falando que como é advogado sempre trabalha com isso, e as 

vezes uma pessoa vai a uma loja e não é dado o crédito porque 

tem uma restrição por alguma coisa que foi cadastrado, e a 

pessoa vai até seu escritório falando que não ficou devendo nada, 

que pagou tudo e ele pede que a pessoa vá até a associação 

comercial para tirar uma certidão, pra entrar com um processo 

na justiça e acaba recebendo uma indenização que varia de mil a 

cinco mil reais ou até mais, então o valor que ela paga da taxa da 

certidão fica irrisório diante do benefício que vai ter, desde que 

realmente a inscrição tenha sido indevida ou tenha sido uma 

dívida que ela tinha e pagou, mas não foi retirado. Mas para 

saber de onde foi feito a restrição, a própria loja que teve 

acesso pode fornecer também. E esse não é um trabalho da 

associação comercial, então pra fornecer ela cobra uma taxa no 

valor de dez reais pelo serviço que ela faz. A vereadora 

Rosangela agradeceu pela informação e disse que procurou o 

Procon e disseram que não são todas as lojas que tem essas 

informações, mas se no caso tem esse acesso, o próprio comércio 

poderia ajudar o consumidor passando as informação e assim 

ganhando esse freguês. Um aparte do vereador Ederson falando 

que não pode equiparar a associação comercial com o procon, e a 
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associação comercial não é uma entidade pública então eles não 

são obrigados a responder a nobre edil, só respondem se quiser; 

e falou que poderia convidar o Mario para conversar e ver a 

possibilidade de fazer uma gentileza em dar uma cota e liberar 

apenas para as pessoas carentes, porque eles estão prestando um 

serviço, então cobram porque tem funcionários, tem despesas e 

não recebem dinheiro público. Falou também que as lojas não 

podem fornecer informações porque é um sigilo cadastral e disse 

que gostaria de assinar junto esse requerimento. A vereadora 

agradeceu e disse que fique bem claro, que é pra entender e para 

ajudar aqueles que não podem pagar, mas querem se legalizar e 

ter o seu nome limpo, assim como muita gente que se deparou 

com uma inadimplência que desconhecia, foram atrás e viram que 

não tinha nenhum problema e a empresa os colocou naquela 

situação, onde essa empresa é acionada através de um advogado 

e tem que pagar uma indenização para a pessoa que foi colocada 

indevidamente no sistema de proteção ao crédito. E como sugeriu 

o vereador Neninha, irá pedir ao Mario que é um companheiro, 

amigo, parceiro das empresas, que muito tem ajudado, para 

viabilizar pelo menos para as pessoas carentes, que precisam e 

querem manter o seu nome limpo pra comprar no comércio de 

Naviraí. Em seguida o Senhor Presidente colocou em votação, que 

foi aprovado. 

 

Requerimento n° 039/2018 de autoria do Vereador Simon 

Rogério Freitas Alves da Silva; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Clodomiro Nicacio Nascimento, 

Gerente de Finanças, e ao Senhor Eduardo Mendes Pinto, 

Gerente de Administração, requerendo as seguintes informações 

a respeito das empresas conveniadas que servem refeições aos 

pacientes que fazem tratamento fora do município: - Quais são 

as empresas que estão prestando este serviço; - Em quais 

municípios; - Se cabe ao Executivo Municipal ou ao Governo do 

Estado os pagamentos e o controle dos serviços prestados; - 
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Relatório com data dos últimos repasses. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra o vereador Simon falando 

que esse requerimento é voltado para o programa de saúde, 

sobre as pensões e restaurantes que presta esse tipo de serviço 

para o município, e o gerente esclareceu que as viagens que levam 

os pacientes naviraienses interestadual, a alimentação é 

competência do estado, no estado a competência é do município, 

só que as interestaduais têm uma exceção que é Cascavel, porque 

quem paga a pensão é Naviraí, mas está há quatro meses sem 

receber o repasse da prefeitura municipal, ou seja, temos que 

agradecer e muito o proprietário dessa pensão por não ter 

cortado a alimentação e o pouso dos pacientes de Naviraí, porque 

em Dourados aconteceu do restaurante suspender a alimentação 

dos pacientes de hemodiálise. Um aparte da vereadora Lourdes 

falando que uma pessoa entrou em contato com ela falando que 

não poderia acompanhar sua mãe até Cascavel, por não poder 

ficar e nem comer na pensão, porque estavam em contenção de 

despesa, apenas o paciente poderia. Um aparte do vereador 

Ederson falando que as pessoas que são levadas para Cascavel 

são as que estão sofrendo com a terrível doença que é o câncer, 

e em um momento tão delicado o poder público deveria dar uma 

atenção mais diferenciada e mais humana, mas cortar o 

acompanhante, não pagar a pensão, diminuir a diária do motorista,  

isso é um ato de covardia, porque é a hora que mais precisam do 

poder público, então teriam que ser tratados com excelência, 

porque o prefeito e os gerentes quando viajam ficam nos 

melhores hotéis, comem nos melhores restaurantes, tem os 

melhores planos de saúde, enquanto àqueles que estão sofrendo, 

se depender deles, irão comer lavagem. Então pede que parem de 

fazer a população sofrer, chega desse ato covarde, pague a 

pensão, deixa o acompanhante ir, troque os pneus da van, trate 

essas pessoas com mais dignidade. Um aparte do vereador 

Claudio Cesar falando que realmente é revoltante e só quem tem 

alguém da família passando por esse tratamento para entender 

essa doença, porque quando a pessoa é diagnosticada com câncer, 
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desestrutura toda a base familiar e ele sabe, porque está 

passando por isto. Então não adianta falar que só o idoso com 

mais de sessenta anos ou o menor que precisa, todos precisam 

porque todos sabem o quanto é difícil o tratamento dessa doença 

que é o câncer, e cortar a presença do acompanhante, atrasar o 

pagamento desta pensão, onde os pacientes são tratados com 

muito carinho e com toda humanidade, tanto que mesmo não 

estando recebendo daqui, eles estão pegando dinheiro de outro 

lugar para cobrir as despesas de Naviraí. É triste ver isso 

acontecer e nesse momento tão difícil da vida deles, ainda ter 

que ficar nessa incerteza se a van vai levar, ou se vai ter lugar 

pra ficar, porque mesmo ficando na pensão e com a van levando 

ainda tem gastos; o vereador disse que quando a sua mãe vai, ele 

ainda tem um gasto de duzentos a duzentos e cinquenta reais por 

semana, porque tem que ter um alimentação especial com muitas 

frutas, e para quem não tem esse dinheiro e ainda ter que pagar 

uma pensão com acompanhante, não tem condições de ir, morre. E 

ainda a pessoa que vai, tem que estar na segunda-feira uma hora 

da manhã na santa casa esperando, porque não buscam mais na 

casa e como ele que sempre leva a mãe dele, observou que os 

pacientes que vão não tem estrutura para irem sozinhos, tem que 

ter acompanhante sim, então é preciso que seja revisto tudo isso 

o mais rápido possível. Um aparte do vereador Marcio 

Scarlassara falando que mais uma vez volta no tema saúde, um 

dos mais polêmicos que existe, porque mexe com os sentimentos 

de todos devido a necessidade e a urgência que é o tratamento 

dos pacientes com câncer, e os vereadores estão aqui revestido 

com o poder de ser a voz e às vezes poder mudar a vida dessas 

pessoas que sempre os procuram, porque muitos votaram e 

acreditam no trabalho desses vereadores, então tem que ter o 

mínimo possível de dignidade, como um carro com ar para os 

pacientes, porque as pessoas que fazem quimioterapia ou 

radioterapia saem debilitadas, com dores, é preciso ter um 

acompanhante, é uma necessidade, é uma questão de humanidade. 

Mas parece que terão que criar leis para poder obrigar o 
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prefeito a fazer tudo isso, porque é uma tristeza ver a situação 

como está. Comentou sobre a rede de combate ao câncer que dá 

um grande apoio aos pacientes com câncer de Naviraí, onde doam 

cestas básicas, marcam pensão, cedem a casa de apoio onde a 

rede tem, como em Dourados e Campo Grande, mas pede 

encarecidamente que esse requerimento seja atendido. O 

vereador Simon agradeceu aos vereadores pela contribuição e 

disse que a situação é mais precária do que se imagina diante dos 

relatos aqui levantados, fica triste, mas tem fé em Deus que 

ainda vai melhorar, porque não é possível que o prefeito tenha 

ouvido tudo o que foi dito aqui pelos vereadores e não vai se 

manifestar, é preciso ter atitude, tem que falar com a população, 

tem que vir aqui na tribuna como fez no início do ano, mas não 

para falar que vai trazer fábrica de ração, trazer frigorífico de 

peixe, a construção da cozinha da santa casa, mesmo sabendo que 

é necessário, porque alguns vereadores cobraram essa melhoria, 

ficar falando em fazer parque linear, fazer grandes obras no 

porto Caiuá, sendo que todos precisam é do básico; então é 

preciso trazer soluções para as necessidades básicas, as pessoas 

estão clamando pelo básico mesmo não sendo suficiente, mas irá 

melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas, como o problema 

dos pneus careca da van que transporta os pacientes, falta de 

pagamento da pensão em que ficam os pacientes, pacientes 

viajando em carro apertado sem ar condicionado, então pelo amor 

de Deus o prefeito tem que ouvir, porque a situação da saúde em 

Naviraí é grave, e isso não vai onerar o município, não vai 

contribuir pra crise financeira em que estamos. O prefeito tem 

que sair do gabinete, ir atrás de melhorias pra cidade, foi eleito 

pra isso, não podemos ficar aqui mendigando a vida toda pelo 

básico, é preciso tomar atitude e não ficar plantando inverdades 

pra população e vivendo de sonhos, porque ninguém está 

enxergando essas melhorias que propõe, porque a vida da 

população é baseada em realidade e a realidade é a precariedade 

em vários setores da administração e senão tentar sanar, Naviraí 

vai entrar em um buraco que será difícil recuperar e os 
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vereadores cairão juntos, não por falta de trabalhar, mas devido 

a má administração do prefeito, que não executa nada do que 

vereador pede, e vereador não tem essa prerrogativa de 

executar, tem essa limitação. Os vereadores tem vontade de 

participar para que tudo melhore, e quando fazem a proposição 

aqui, só querem ser atendidos pelo executivo, porque quando 

pede para tapar os buracos na rua, pede remédios na farmácia e 

pede essas coisas mais simples, é para melhorar a qualidade de 

vida das pessoas, não dos vereadores, porque pensam sempre no 

coletivo. O prefeito precisa enxergar que as proposições, feitas 

aqui, é totalmente para melhorar a qualidade vida dos moradores 

de Naviraí. Em seguida o Senhor Presidente colocou em votação, 

que foi aprovado. 

 

Moção de Pesar n° 007/2018 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho e demais Edis; expediente endereçado aos familiares do 

Senhor Ibanês Antônio Viero, apresentando nossas sinceras 

condolências pelo falecimento do Senhor Ibanês Antônio Viero, 

ocorrido no dia 06 de março de 2018. Queremos através desta 

moção, externar os votos do mais profundo pêsames pelo 

falecimento do saudoso Senhor Ibanês Antônio Viero, que deixou 

um legado como grande exemplo de homem e empresário. Dessa 

forma, a sociedade perdeu um grande pilar da moral e dos bons 

costumes. Empresário honesto e de bom coração, que deixará 

uma lacuna no nosso município. Nobres Edis, não poderíamos 

deixar de prestar nossas singelas homenagens a esta família, 

apresentado publicamente nossos sentimentos de pêsames aos 

familiares, se solidarizando nesta hora de dor. Pedimos para que 

Deus, com sua infinita misericórdia, conforte os corações dos 

enlutados nesse momento de dor e saudade. O Senhor Presidente 

solicitou ao Secretário para fazer o encaminhamento da mesma. 

 

Moção de Pesar n° 008/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior e outros Edis; expediente endereçado 

ao casal Diego Leonardo Borges e Gleice Nora, apresentando 
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nossas sinceras condolências pelo falecimento de sua filha Ana 

do Nascimento Silva, ocorrido no dia 11 de março de 2018. A 

pequena Ana nasceu prematura e vinha lutando há 

aproximadamente 9 meses na Incubadora Neonatal na Unidade 

de Pronto Atendimento - UPA, na cidade de Dourados - MS. 

Queremos através desta moção, externar os votos do mais 

profundo pêsame pelo falecimento, não poderíamos deixar de 

prestar nossas singelas homenagens a esta família, apresentado 

publicamente nossos sentimentos de pêsames aos familiares, se 

solidarizando nesta hora de dor. Pedimos para que Deus, com sua 

infinita misericórdia, conforte os corações dos enlutados nesse 

momento de dor e saudade. O Senhor Presidente solicitou ao 

Secretário para fazer o encaminhamento da mesma. 

 

O Senhor Presidente determinou ao 1° Secretário que faça a 

leitura da Ordem do Dia. 

 

 

Em primeira e única discussão e votação o Projeto de Decreto 

Legislativo n° 02/2018 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara e outros Edis; que súmula: Concede Título de Cidadão 

Naviraiense ao cidadão que específica e dá outras providências 

(Gerson Proba Soares).  

O projeto tem parecer favorável por parte da Comissão de 

Justiça, Legislação e Redação, cujo relator Antônio Carlos Klein, 

o Presidente Josias de Carvalho e o Membro Ederson Dutra, 

todos com votos favoráveis. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador Marcio André Scarlassara falando que o Senhor  

Gerson Proba Soares é um veterinário antigo de Naviraí, um dos 

fundadores e que teve uma das primeiras casas de veterinária 

aqui, trabalhou muito tempo no Iagro, nos frigoríficos também, 

na Araguaia, JBS, Bertin, participou em várias entidades, enfim é 

um cidadão que contribui muito e uma pessoa que é digna de 

receber o título de cidadão naviraiense, que é uma honraria das 
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mais importantes do nosso município e é com orgulho que dá esse 

título de cidadão naviraiense ao Dr. Gerson e pede o apoio dos 

nobres pares para aprovação dessa honraria. Com a palavra o 

vereador Josias de Carvalho, que parabenizou o vereador Marcio 

pela indicação do nome e o título merecido ao Senhor Gerson 

Proba Soares, até porque está há muitos anos aqui em Naviraí, 

uma pessoa carismática, que faz trabalho social, casado com a 

professora Cida. E os títulos desta casa tem que ser com esse 

perfil, porque acha que no passado a câmara caiu no descrédito, 

porque dava título para qualquer pessoa e muitos não mereciam, 

mas também teve pessoas merecedoras, e a credibilidade se dá 

com o reconhecimento, e o Dr. Gerson, de fato é merecido.  

O Senhor Presidente colocou em primeira e única discussão e 

votação nominalmente.  

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Decreto Legislativo 

nº 02/2018 de autoria do vereador Marcio André Scarlassa e 

outros edis, aprovado por doze votos favoráveis em primeira e 

única discussão e votação. 

 

TRIBUNA 

 

Usou a tribuna o vereador Antonio Carlos Klein que cumprimentou 

a população de Naviraí, pessoas presentes, vereadores e fez 

menção ao requerimento que deu entrada no dia de hoje 

direcionada a mesa diretora para que fizesse o estudo da 

viabilidade das sessões da câmara passarem para o período 

noturno, as terças-feiras às dezenove horas. E tornou a dizer 

que em 2016 fez um consenso entre os vereadores que queriam 

transferir as sessões para terça-feira de manhã, por iniciativa 

de movimentação sua, que ficasse no período da manhã, a titulo 

de experiência, para saber se seria melhor acolhido pela 

população na parte da manhã ou se deveria voltar pra noite. No 

ano de 2017 foi feito de manhã e esse ano tem sido feito vários 

pedidos pela população para transferir as sessões para noite, e 

como foi feita a mudança a título de experiência tem que 
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reconhecer que a vontade popular quer as sessões à noite. Tem 

até informação dos meninos da rádio Ativa que estão fazendo 

transmissão pela internet, que oitenta e oito por cento das 

pessoas se manifestaram a favor da sessão no período noturno. 

Então a pesquisa vai continuar no ar durante a semana e até 

semana que vem o resultado vai chegar até à mesa diretora e 

atendendo a vontade popular faça um projeto de resolução 

mudando as sessões ordinárias para as terças-feiras às dezenove 

horas, porque se a população entende que o melhor horário seja 

no período da noite, estão aqui para fazer esse atendimento e 

espera que população venha participar de todas as sessões para 

acompanhar o trabalho do seu vereador, e através da união da 

população com os vereadores é que podem fazer uma Naviraí 

melhor pra todos. Agradeceu a todos pela atenção e desejou boa 

tarde. 

 

Usou a tribuna o vereador Marcio André Scarlassara que 

cumprimentou os ouvintes da rádio Cultura e internautas que os 

assistem pelo facebook, e disse que é com muita alegria que 

informa a essa casa de leis que sua luta no combate as drogas e 

através de um pedido do Coronel Rozeni que comanda a PM de 

Naviraí e mais sete municípios, juntamente com o Coronel 

Zerlotti que comanda no estado o curso do Proerd, conseguiram 

quatrocentas apostilas para Naviraí e duzentas para Mundo Novo. 

Esteve em Campo Grande e trouxe essas apostilas do Proerd, que 

é um curso que a PM dá no combate às drogas e será passado 

para as crianças de dez a quatorze anos nas escolas, então isso já 

é uma realidade e importantíssimo esse curso, porque todas as 

crianças que fazem o curso do Proerd não se envolvem em 

drogas, está comprovado estatisticamente. Então pede aos pais 

que façam as inscrições dessas crianças e que deem apoio. 

Aproveitou ainda para agradecer o trabalho que a rede feminina 

de combate ao câncer tem feito, e hoje comentaram várias vezes 

sobre pensão para os pacientes, sobre dificuldades e essas 

mulheres que são chamadas de anjos de rosas, mesmo com tanta 
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simplicidade conseguem fazer muitas coisas para ajudar. O 

prefeito tem que atender os pedidos que os vereadores fazem, 

porque é para a população de Naviraí que está sofrendo. Lembrou 

ainda que hoje as dezenove horas terá a reunião de apoio dos 

dependentes químicos, com uma equipe preparada no Caps. 

 

Usou a Tribuna o Vereador Ederson Dutra, que iniciou sua fala 

cumprimentando todos, em seguida afirmou que a principio nem 

iria usar a tribuna pois a sessão foi desgastante, entretanto que 

queria esclarecer alguns pontos à população. Ederson afirmou que 

muitas pessoas dizem que os vereadores não tem vergonha na 

cara, e que contraria isso, pois os vereadores estão solicitando 

que o Prefeito faça as melhorias no município, mas que o Prefeito 

não escuta os vereadores, mas escuta apenas os empresários do 

município. O parlamentar prosseguiu sua fala afirmando que os 

vereadores estão fazendo seu papel, mas não são atendidos pelo 

executivo, nem mesmo por via de requerimento estão sendo 

atendidos, disse ainda que ao invés de progredir a cidade 

regrediu. Ederson cobrou ainda a manifestação popular, 

lembrando da manifestação que aconteceu em 2014 visando a 

cassação de vereadores, afirmando que a população deveria se 

manifestar contra o Prefeito, pois a cidade está um verdadeiro 

caos. O Vereador finalizou o uso à tribuna agradecendo a todos. 

 

Usou a Tribuna o Vereador Claudio Cesar Paulino da Silva, que 

iniciou sua fala cumprimentando todos presentes, em seguida 

comentou que foram feitas várias cobranças sérias pela Câmara, 

disse ainda que foram falados muitos assuntos importantes, como 

por exemplo os pacientes que viajam a Cascavel e tiveram seu 

direito a ter acompanhante vetado. O vereador também 

agradeceu todos os participantes da 1ª Cavalgada do Agro 

Turismo da Juncal, comentou também que a Juncal foi assunto 

em todo estado durante a semana, disse ainda que tem 

consciência das dificuldades que o Município e o evento não teve 

custo algum ao Município. Agradeceu também aos ciclistas que 
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participaram, sendo mais de cento e vinte ciclistas, às 

autoridades que participaram do evento. Claudio comentou ainda 

que estão lutando para tentar levar o asfaltamento ao 

Assentamento Juncal, por fim encerrou sua fala agradecendo à 

todos. 

 

Usou a Tribuna a Vereadora Lourdes Elerbrock, que 

cumprimentou todos presentes, em seguida convidou todas 

mulheres para participarem de uma palestra na Câmara às 19 

horas, a vereadora disse ainda que era de suma importância a 

participação de todas mulheres, pois ajudaria muito na vida das 

mulheres. Em seguida a vereadora afirmou ser um dia muito 

triste para ela, pois foi em um velório onde não tinha um lugar 

para sepultar o defunto, comentou também que chegou ter 

muitas esperanças no ano passado, devido as palavras ditas pelo 

Prefeito e Gerente de Obras, prosseguiu sua fala cobrando a 

criação de um novo cemitério, cobrou também a compra de 

medicação, pois no município falta de tudo. Por fim desejou uma 

boa pascoa a todos e uma excelente semana. 

 

Usou a tribuna a vereadora Rosangela Farias Sofa, que 

cumprimentou a todos e em seguida afirmou que comentou sobre 

as solicitações feitas por ela sobre redutores de velocidade, 

afirmando que enviou mais um oficio à gerencia de obras 

solicitando redutores de velocidade em algumas ruas especificas 

e que recebeu resposta do Gerente de Transito dizendo que 

seria realizado a analise dos locais e estudos para a 

disponibilização dos redutores de velocidade. Rosângela 

prosseguiu sua fala afirmando que a parte dos vereadores está 

sendo feita, que se tivessem algo sendo atendido deixaria quieto 

os redutores de velocidade, mas definitivamente os vereadores 

não tem nada atendido por parte do Prefeito. Por fim a 

Vereadora comentou sobre o evento da Cavalgada realizado na 

Juncal, dizendo que esta maravilhosa, parabenizou todos 
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organizadores da festa e afirmou que o evento ficará marcado na 

historia de Naviraí. 

 

Usou a tribuna o vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, que 

cumprimentou a todos e em seguida comentou sobre os trabalhos 

da CEI, comentou que as funções do vereador são de cobrança e 

fiscalização, comentou ainda que quando as coisas no município 

não acontecem deve-se acontecer a CEI pra apurar o que 

aconteceu. O Vereador afirmou ainda que a saúde de Naviraí está 

um caos por falta de insumos e materiais e que os vereadores 

cobraram muito e como nada foi solucionado houve o inicio da 

CEI. Júnior comentou que se reuniram com os membros do 

Conselho de Saúde e foi conversado com eles, investigado 

documentos da saúde do Município, visando descobrir o que está 

acontecendo. O Vereador voltou ressaltar que os vereadores 

estão cobrando, mas não estão sendo atendidos, Júnior encerrou 

sua fala saudando e agradecendo a todos. 

 

Usou a tribuna o vereador Josias de Carvalho, cumprimentou a 

todos e começou sua fala comentando sobre o grupo dos 

Desbravadores, ressaltou ainda a importância do trabalho feito 

pelos Desbravadores da Igreja Adventista do 7º dia. O Vereador 

também comentou sobre as funções legislativas, afirmando que 

os vereadores cobram muito, entretanto que o Executivo não 

pode realizar todos pedidos feitos pelos vereadores pois o 

Município precisa de dinheiro, Josias afirmou ainda que o 

Prefeito se encontra em Brasília buscando emendas 

parlamentares para o Município. Por fim Josias criticou os 

valores repassados pelo Estado à Naviraí, em seguida finalizou 

despedindo-se de todos. 

 

 

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

Presidente encerrou a sessão, e para constar em ata, Marcio 
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André Scarlassara, primeiro secretário, lavrei presente ata que 

vai por mim e o Presidente assinado. 

 

 

SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

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

março do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 

 Marcio André Scarlassara 

        1º Secretário 

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 

 


