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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23/04/2019. 

 

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e 

dezenove, 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 Símon 

Rogério Freitas Alves da Silva; Secretariado pelos Edis: 

Rosangela Farias Sofa e Josias de Carvalho; estando ainda 

presentes os vereadores: Antonio Carlos Klein, Claudio 

Cezar Paulino da Silva, Ederson Dutra, Eurides Rodrigues, 

Fabiano Domingos dos Santos, Lourdes Elerbrock, Jaimir José 

da Silva, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Maria Cristina 

Tezolini Gradella e Márcio André Scarlassara. O Senhor 

Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária e invocando a 

proteção de Deus, convidou a todos os presentes para a 

leitura de um texto bíblico. Logo após determinou a 

primeira secretária para fazer a leitura do expediente - 

foi informado que a ata da 9ª Sessão Ordinária de 2019 

encontra-se a disposição na secretaria desta casa de leis. 

Documento do Senhor José Aparecido Pereira dos Santos, 

solicitando a leitura em plenário de documento encaminhado 

ao parlamentar Marcio André Scarlassara referente à 

correção de pronunciamento que o edil fez na tribuna na 

sexta sessão ordinária no dia 12 de março do corrente ano. 

O Senhor Presidente informou que o Vereador Marcio André 

Scarlassara fará a leitura do referido documento. O 

Vereador Marcio André Scarlassara cumprimentou a população 

que houve através da Rádio Cultura, ao povo que se faz 

presente, colegas vereadores, senhor presidente, falando 

que é motivo de alegria poder estar aqui hoje nesta sessão 

e informou ao senhor presidente que para ficar melhor irá 
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falar, não irá ler o documento. Disse que nosso amigo 

Aparecido no dia que fizemos a sessão onde concedemos o 

título de cidadão Naviraiense ao Dr. Aud, ele se sentiu 

talvez ofendido pelas palavras do vereador Márcio, mas de 

forma alguma o vereador Márcio quis magoar o Cido Cego, 

sabe do potencial que ele tem, da luta que ele trava 

diariamente na cidade e das causas sociais que ele 

trabalhou, então fica aqui retratado o seu carinho e o seu 

respeito ao querido amigo Cido Cego e se colocou sempre a 

disposição dele em seu mandato e em seu gabinete. Desejou 

um abraço a todos naviraienses. Apresentação dos 

Requerimentos, Pedidos de Informações, Indicações e Moções: 

Requerimento n° 083/2019 de autoria do Vereador Jaimir José 

da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, 

requerendo que seja localiza a pavimentação asfáltica das 

Ruas Glória e Flórida, localizadas entre a Avenida 

Bataiporã e a Rua Cemat, no Bairro Jardim Vale Encantado, 

desta cidade. O Senhor Presidente colocou em discussão, com 

a palavra o vereador autor, informou que recebeu em seu 

gabinete representante dessas duas ruas com apenas dois 

quarteirões e trouxeram um abaixo assinado de todos os 

moradores, porque nesse período chuvoso a lama é levada 

para as duas avenidas causando grandes transtornos; fez 

esse requerimento pensando em garantir a igualdade e a 

infraestrutura necessária a todos, esgoto sanitário, água 

tratada e pavimentação asfáltica nos auxilia no combate às 

doenças e epidemias, então pede ao executivo que possa 

estar atendendo esse pedido, pois os impostos pagos por 

esses moradores devem ser revertidos em melhoria para os 

mesmos. O Senhor Presidente colocou em votação, sendo 
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aprovado. Requerimento n° 084/2019 de autoria do Vereador 

Eurides Rodrigues; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências 

para o senhor Gessé da Silva Andrade, Gerente de Serviços 

Públicos, requerendo informações sobre a falta de 

regularidade na realização do serviço de coleta de lixo no 

Porto Caiuá. O Senhor Presidente colocou em discussão, com 

a palavra o vereador autor que cumprimentou o público 

presente, nobres vereadores e ouvintes da rádio cultura FM, 

falou que em visita ao Porto Caiuá os moradores o cobraram 

sobre a coleta do lixo que não está sendo feita de forma 

regular, demorando até mais de quarenta dias, ficando um 

grande acúmulo de lixo, mau cheiro e proliferação de 

insetos, é preciso que o Gessé mande sua equipe prestar 

esse serviço e também para fazer uma geral naquele local. 

Um aparte do vereador Josias parabenizando pelo 

requerimento, porque essa questão do lixo não é só 

discutida nesta casa de leis, mas é um tema discutido em 

todos os segmentos da sociedade praticamente, 

principalmente nas escolas, é uma questão muito séria, 

sabemos que tem vários países que tem problemas no 

recolhimento e onde depositar seu lixo e na área do Porto 

Caiuá é um parque, temos várias nascentes, rios, então é 

preciso zelar; os vereadores são sabedores que houve um 

corte das horas extras porque o índice da folha de 

pagamento está saturada e dificilmente hoje se os coletores 

de lixo que todos respeitam e tem um carinho especial por 

eles, não se esforçarem poderá ocasionar esses problemas, 

como na cidade, tem vários bairros que os caminhões não 

estão passando, mas tem uma minoria de funcionários que 

está fazendo corpo mole porque cortaram as horas extras, 

então é bom a população ficar sabendo que está tendo esse 



                       
 

AV. BATAGUASSU, 900 – CAIXA POSTAL 124 – FONE (067) 3409-1300 – NAVIRAÍ/MS 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

problema, mas o prefeito já está tomando medidas contra 

esses funcionários que não querem prestar o devido serviço 

à população. Disse que esteve com o Pitu do João de Barro 

que estava justamente reclamando da falta de recolhimento 

do lixo, então estamos com essa dificuldade porque meia 

dúzia não quer trabalhar, mas é preciso cumprir bem o seu 

trabalho e fazer o serviço, mas talvez seja isso que está 

ocasionando a mesma dificuldade do recolhimento do lixo no 

Porto Caiuá. Um aparte do Vereador Marcio falando que já 

esteve em várias reuniões com os coletadores de lixo e o 

que acontece é que as horas foram diminuídas, estão 

trabalhando seis horas por dia e o prefeito foi claro 

falando que tem que parar quando der a hora, então estão 

fazendo isso, trabalhando às seis horas rigorosamente em 

dia e não estão deixando de trabalhar. Foi uma medida que o 

prefeito adotou, agora tem que arcar com as consequências e 

fora isso ainda tem um caminhão quebrado e acaba agravando 

mais a situação; então fica todo o seu carinho a todos os 

funcionários municipais em especial aos catadores; e na 

verdade a cidade está um caos, todos os bairros estão com 

deficiência na coleta de lixo. Um aparte do vereador 

Ederson, cumprimentou o presidente, nobres edis, ouvinte da 

rádio cultura, pastor Samuel, Felipe, Tanaka seu amigo de 

infância que trabalhou com o prefeito Léo Matos; e comentou 

da redução da carga horária da coleta de lixo e da 

população reclamando, mas vê os garis numa correria só 

fazendo das tripas corações, e já falou aqui, a população 

que sentir que o lixo está ficando atrasado tem que jogar o 

lixo na porta da prefeitura, tem que jogar na porta de quem 

é o responsável. Na reunião que esteve presente ouviu que 

só queriam que pagassem as horas extras trabalhadas, 

sábado, domingo, feriado, natal, porque eles carregam esse 
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setor nas costas, seja sol, chuva, estão fazendo além do 

que é obrigação deles, mas o prefeito não se atenta a isso 

e não tem o mínimo de compreensão com esse setor, então 

compara o mandato dele ao lixo, porque está um lixo, ele 

não consegue colocar a casa em ordem nem na coleta de lixo 

esse fanfarrão e a nossa cidade está um lixo porque o 

mandato do prefeito Izauri é um lixo. O vereador Eurides 

disse que a culpa não são dos garis, mas sim da 

administração, então é preciso colocar isso em ordem e 

valorizar os trabalhadores. Com a palavra o vereador Júnior 

do PT, cumprimentou o presidente, nobres vereadores, 

público presente, ouvintes da rádio cultura, e falou que 

tem um requerimento de nº 86 que fala também da coleta de 

lixo e pede algumas informações para a gerência de serviços 

públicos, porque a coleta não está sendo regular no porto 

Caiuá, mas também não está sendo regular aqui na cidade; 

tem recebido muitas manifestações informando sobre a falta 

da coleta do lixo, em alguns lugares têm quinze dias que 

passou, outros passam uma vez por semana, outros têm vinte 

e cinco dias, outros nem lembra qual foi a última vez que 

passou, apenas um lugar que está passando certo, então isso 

é falta de gestão e de organização do setor para garantir a 

regularidade mínima da coleta e outra coisa é a questão do 

tratamento com os servidores, porque as medidas que são 

adotadas pela administração não resolvem os problemas, a 

única mudança que consegue é prejudicar o serviço e 

precarizar as condições de trabalho do servidor, as únicas 

diferenças que tem conseguido essa administração tem sido 

essa e não é só no setor da coleta de lixo; mas as 

cobranças da coleta de lixo tem sido diárias, todos os dias 

recebe via social ou pessoalmente gente cobrando, então 

esteve com o Gessé cobrando pessoalmente e ele disse que 
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estão locando um caminhão e que já estava na licitação; foi 

falar com a Viviane e realmente existe um processo lá para 

a locação de um caminhão, mas a empresa deu um preço muito 

abaixo e provavelmente não vá conseguir cumprir; mas também 

acha que um caminhão só não é suficiente pra regularizar o 

caos que está instalado em relação a coleta de lixo, e 

ainda sim o processo provavelmente vai ser frustrado, vai 

ter que abrir um novo processo e no mínimo mais sessenta 

dias para ter o início de uma solução, é preciso ter maior 

atenção a essa questão, não dá para deixar pra última hora, 

essa situação se arrasta há pelo menos uns sete meses, 

estamos falando da falta da coleta de lixo e falamos do 

combate a dengue, mas não tem como exigir da população que 

faça a sua parte, que limpe o seu quintal, porque a hora 

que a população coloca o lixo doméstico em frente à casa 

para ser recolhido, demora quinze dias, e já dá dois ciclos 

para o mosquito da dengue se desenvolver e sair voando duas 

vezes, então não tem efetividade e a gente fica discutindo 

combate à dengue, acaba que isso onera a estrutura de saúde 

do município por conta relativamente simples que daria para 

resolver. Um aparte do vereador Josias falando que acredita 

que o caminho para resolver isso seria a terceirização, 

porque todos sabem que não foi só nessa gestão essa 

dificuldade da coleta de lixo. O vereador Júnior agradeceu 

e disse que de fato fizeram muitas cobranças na gestão 

passada, mas nunca chegou nesse ponto e na época teve dois 

caminhões que foram locados e foram amplamente criticados 

inclusive, mas acabou resolvendo, não é a terceirização 

completa como vossa excelência acredita, mas é uma parte 

dela que evita justamente o desgaste dos caminhões que hoje 

estão trabalhando completamente sobrecarregados, e os 

servidores que não estão sendo devidamente valorizados, mas 
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essas são questões de gestão. Um aparte do vereador Simon 

falando que essa atual gestão quando assumiu, disseram que 

com o dinheiro da terceirização, a cada seis meses 

comprariam um caminhão novo, então já era para ter 

aproximadamente cinco novos caminhões e não ter mais esse 

problema, mas infelizmente ficou só na promessa e 

continuamos nessa precariedade. Um aparte da vereadora 

Lourdes, disse que um morador do bairro Sol Nascente 

informou que está há quarenta dias sem recolhimento do 

lixo, e é bairro onde tem muitas pessoas com dengue, então 

a prefeitura não pode só passar o veneno no centro, é 

preciso ir às periferias. O vereador Júnior agradeceu e 

disse que justamente por isso está pedindo os roteiros, 

como foi reduzida a carga horária a informação que tem é 

que quando dá o horário das seis horas tem que parar, não 

pode fazer nem um centavo de hora extra e não está havendo 

gestão para ter a continuidade do serviço; os trabalhadores 

estão fazendo das tripas o coração com o pouco recurso que 

tem e não está resolvendo, está ficando cada vez pior. Em 

meados de 2016 durante a campanha eleitoral fizeram a 

proposta de fazer diferente e quando se propõe uma mudança 

tem que fazer melhor que na gestão anterior, mas hoje tem 

situações que estão muito piores do que antes e não está 

defendo o ex-prefeito Léo não, porque teve muitos problemas 

na gestão dele, mas hoje tem coisas muito pior e o que 

parece é falta de gestão e organização do setor que está 

perdido. Com a palavra o vereador Klein, cumprimentou a 

todos e disse que fica preocupado e até chateado numa 

sessão que começou dez horas e são dez e quarenta e ainda 

estão aqui discutindo o requerimento que foi proposto pelo 

vereador Eurides, um requerimento pertinente reclamando da 

coleta de lixo no Porto Caiuá, que se estende a reunião com 



                       
 

AV. BATAGUASSU, 900 – CAIXA POSTAL 124 – FONE (067) 3409-1300 – NAVIRAÍ/MS 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

tantos outros temas para serem discutidos; mas vê que se 

aproveitam do momento de um requerimento para fazer um 

comentário sobre toda uma gestão do município, de uma forma 

em que não vê nos comentários todos, nenhuma possibilidade 

de ajudar a melhorar; sempre tem defendido aqui nesta casa 

que o vereador está aqui para fiscalizar, legislar e também 

para auxiliar a administração municipal, então só a 

conversa de que a cidade está um caos, que a gestão é ruim, 

mas sem apresentação de medidas no sentido de efetivamente 

melhorarmos as coisas, vamos ficar sempre patinando no 

mesmo lugar e a cidade criando um clima de insatisfação que 

vai para outras cidades porque estamos ao vivo em rádios e 

redes sociais e assim não contribuímos para que cidade 

melhore; não vai fazer nenhuma comparação com 

administrações anteriores em que tínhamos aqui Gaeco, 

Polícia Federal e tantas outras coisas o tempo todo durante 

a administração aqui na nossa cidade, hoje não temos nada 

disso e não se tem notícias de desvio de um centavo na 

prefeitura e muitas coisas boas estão acontecendo; temos um 

problema sério na coleta do lixo e está se procurando 

alternativas para resolver, na questão das horas extras 

todos sabem que houve uma reclamação do ministério público 

no sentido de ser acertado e vai se resolver a situação; 

hoje terá uma reunião do sindicato dos funcionários para 

discutir a questão da reposição salarial que tem que ser 

feita, tem muita coisa boa e não podemos ficar só batendo 

em cima de uma questão sem apresentar soluções e ajuda, 

então pede aos nobres colegas que quando tiver uma situação 

dessas, ao invés de chegar com ofensas na forma de falar e 

denegrir a imagem da nossa cidade pra todo lado, que tragam 

soluções, deem ideias para ajudar a administrar a cidade, a 

função do vereador não é só falar, falar e falar, mas 
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ajudar a administração. Um aparte do vereador Júnior do PT 

falando que são dois requerimentos que estão sendo 

discutidos, antecipou a discussão do outro justamente para 

otimizar o tempo e as informações que está pedindo é no 

sentido de tentar buscar soluções e até esteve cobrando 

pessoalmente; disse que vossa excelência colocou um dado de 

que já estão sendo tomadas providências para solução da 

coleta de lixo, mas ele não enxergou isso ontem e se vossa 

excelência tiver alguma informação gostaria que fosse 

passado pra todos, porque esse discurso de que só estão 

falando mal e fica ruim para quem ouve, ele se lembra com 

clareza de vossa excelência ser cobrado justamente por 

conta desse tipo de discurso, então sabe que precisa sim 

ajudar, tem feito muito isso, criando comissões, indo in 

loco, fazendo fiscalizações e sempre apontando soluções, 

pode não ser as melhores, como fez o vereador Josias 

falando da terceirização, pode não ser a melhor, mas é uma 

sugestão e a casa toda tem feito isso, o problema é que não 

são aceitas as sugestões nem as dele e nem as do vereador. 

O vereador Klein disse que realmente fez cobranças 

enfáticas aqui em administrações passadas, não só na 

anterior, mas na outra também, mas se fizer comparativos do 

que cobrava na época de que se cobra hoje, são situações 

bastante diferentes, temos uma cidade hoje mais organizada, 

sem situações em que possa até trazer a polícia para a 

porta da prefeitura e porta de câmara e realmente tem 

trabalhos sendo feitos, mas esse discurso que estamos 

utilizando nesta casa poderia mudar um pouco o foco e 

trabalharem mais em conjunto no sentido de realmente 

efetivar alguma solução para os problemas que existem, 

porque a função dos vereadores não é mais só fiscalizar e 

legislar, mas também de auxiliar a administração, é isso 
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que está pedindo aos nobres colegas vereadores, nesse 

sentido de estarem juntos auxiliando na solução de alguns 

problemas que talvez a administração sozinha não consiga 

fazer, mas com a ajuda dos vereadores possa conseguir 

fazer; é esse o sentido do seu discurso, fazer um esforço 

concentrado de levar solução e cobrar para que aconteça, é 

preciso ajudar a cidade neste momento. Muitas coisas estão 

sendo feitas, inclusive a questão da saúde, a CEI foi ele 

que redigiu, onde a Cris e o Júnior trabalharam de forma 

efetiva e trouxeram soluções, mas estão aguardando a 

mudança de gestão do hospital para que possa sair da folha 

de pagamento e dar uma folga; sobre a terceirização que o 

Josias falou, no início da administração desse mandato do 

prefeito Izauri, esteve junto com uma cooperação de 

prestação de serviço de Sorriso, para terceirização dos 

serviços urbanos da nossa cidade, inclusive coleta de lixo 

e todo trabalho que é feito na cidade, porque sabemos que a 

prefeitura com trinta e dois funcionários só para tomar 

conta de uma cidade com mais de cinquenta e quatro mil 

habitantes não tem condições de fazer, os recursos são 

poucos, então são coisas que precisam mudar e é o momento 

de estarem unidos no sentido de levar a administração 

soluções. Com a palavra o vereador Ederson falando que 

ouvindo as palavras do dr. Klein, líder do prefeito nessa 

casa de leis falando que temos que ajudar o prefeito, todos 

os vereadores estiveram no executivo tentando ajudar o 

prefeito, então o líder do prefeito dever viver em outro 

planeta, porque a cidade está um caos em todos os setores, 

essa é a realidade e não pode aceitar que nenhum dos 

vereadores puxem a sua orelha, não aceita, porque antes de 

olhar pra ele que olhe para o seu passado. Quando critica e 

cobra o Izauri, cobra com autoridade, porque ele é um 
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prefeito fraco, é um prefeito que prometeu tudo e não fez 

nada e não adianta falar com ele, é a mesma coisa que falar 

com a parede, tem um coração de pedra, vive num mundo dele, 

é o pior prefeito em todos os tempos no município de 

Naviraí, nunca teve um pior, sofremos um estelionato 

eleitoral e teria vergonha de defender um prefeito desse e 

usar o exemplo do passado onde não foi comprovado nada até 

agora; apontar o dedo é fácil, quer provas para parar com 

essa conversa mole; votou no Izauri e está arrependido, 

porque falou que iria fazer a retomada do desenvolvimento e 

não fez nada, então não vai levar a culpa em ficar calado e 

defender um homem tão irresponsável como esse prefeito, não 

pode ficar calado e não pode aceitar que alguém fale que 

não está ajudando o prefeito, sendo que ele que não quer 

ser ajudado; esse nosso prefeito é o pior prefeito da 

história de Naviraí. Com a palavra o presidente Simon 

falando que sempre prega pela democracia, do bom debate, da 

boa discussão, mas às vezes os debates se delongam quando 

coloca uma matéria em discussão devido a situação precária 

do município e esse parlamento é pra isso, pra discutir, 

pra debater e nenhum vereador pode acusar o outro de ter 

fugido da matéria ou de ter delongado demais, então não vai 

apontar culpado ou inocente, porque nunca privou ninguém de 

criticar a administração atual ou defender, mas quando 

falar em fugir da matéria, são os vereadores mesmo que leva 

o requerimento pra esse caminho e provocam isso como foi 

feito pelo vereador Eurides; a questão do vereador Júnior 

ter usado a palavra e cedido apartes, ele informou antes 

que o assunto do requerimento nº 86 é o mesmo assunto do 

requerimento mº 84, então ele abriria mão de discutir 

depois, por isso se delongou, mas pede a todos vereadores 

que se monitorem porque estão aqui para cobrar coisas de 
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relevância; na questão de contribuição com a gestão atual, 

todos fazem indicação que é um documento oficial da câmara 

para contribuir com a prefeitura, mas às vezes nem resposta 

temos dessa gestão, então defende quando acha que deve 

defender, mas também é preciso se defender porque todos 

vereadores tem muitos requerimentos, indicações, pedidos de 

informações e vários encontros com o prefeito para tratar 

de assuntos que mudaria talvez o destino da cidade, mas 

infelizmente o retorno é bem pouco e muitas vezes nem 

retorno tem, então acredita que cada vereador tem um motivo 

para o desabafo e quase sempre está com razão, agora cabe a 

gestão atual se defender efetuando os pedidos solicitados 

pelos vereadores ou vir pessoalmente falar que os 

vereadores estão errados, mas só irá acreditar nele se for 

através de atos concretos. Com a palavra o vereador Josias, 

falou que a cobrança do requerimento do vereador Eurides é 

louvável e foram colocados pontos de vista sobre esse 

assunto, então todas as cobranças são importantes, evidente 

que alguns se exaltam mais que os outros, mas porque são 

treze lideranças, são pessoas escolhidas pela maioria da 

população e como representantes do povo o prefeito tem que 

ver que estão sempre cobrando o melhor para a população, 

então é preciso atender, como essa questão da coleta do 

lixo que está difícil, é preciso cuidar da manutenção dos 

caminhões porque são poucos os veículos que tem e assim 

como estão aqui cobrando do prefeito, que ele possa cobrar 

dos seus subordinados para que coloque em ordem essa coleta 

do município para satisfazer toda sociedade. Pela liderança 

o vereador Júnior do PT solicitou a palavra, falou que 

quando fazem os questionamentos é preciso ver ações 

concretas, porque conversa não resolve problema de ninguém 

e hoje infelizmente em relação à questão do lixo não temos 
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registradas oficialmente ações concretas que tenha a 

capacidade de resolver essa situação; não tem previsão de 

ter mais caminhões rodando, não tem previsão de ter mais 

gente na coleta de lixo, não tem previsão de fazer a 

terceirização, então não tem ações concretas, e já chegamos 

numa fase da gestão em que as ações concretas precisam 

aparecer, já são vinte e oito meses de gestão, o 

planejamento todo que podia ser feito, já deu tempo de 

fazer, agora é hora das ações concretas, mas infelizmente 

não tem hoje ação concreta que tenha a capacidade de 

solucionar a questão do lixo e sem ação concreta, nada vai 

ser resolvido. O Senhor Presidente colocou em votação, 

sendo aprovado. Requerimento n° 085/2019 de autoria da 

Vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para a Senhora Ana Paula Krambeck 

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

Silva Andrade, Gerente de Serviços Públicos, requerendo 

informações se existe uma previsão de quando vão ser feitas 

as obras de restauração do muro da residência localizada na 

Rua José de Oliveira, nº. 82, Jardim Paraíso. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, em seguida colocou em 

votação, sendo aprovado. Requerimento n° 086/2019 de 

autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o senhor Gessé 

da Silva Andrade, Gerente de Serviços Públicos, requerendo 

que seja encaminhado a esta Casa de Leis as seguintes 

informações a respeito da coleta de lixo: - O cronograma de 

coleta de lixo com as rotas pormenorizadas; - As escalas de 

trabalho dos servidores do setor; - As providências já 

adotadas pela Administração, para a resolução da falta de 
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regularidade na coleta. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, em seguida colocou em votação, sendo aprovado. 

Indicação n° 060/2019 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 Emerson Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo 

de Trânsito Municipal, indicando que seja executada a 

construção de uma rotatória no cruzamento da Avenida Brasil 

com a Rua João Rigonato, no Bairro Jardim Progresso, bem 

como toda a sinalização de trânsito necessária. Com a 

palavra a vereadora autora, falou que a presente indicação 

é de suma importância para dar maior segurança aos 

motoristas e pedestres que transitam pelo local e a 

colocação de uma rotatória no cruzamento das referidas 

vias, poderá minimizar e até evitar acidentes no referido 

local. O Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária que 

faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 062/2019 de 

autoria da Vereadora Rosangela Farias Sofa; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para a Senhora Ana Paula Krambeck 

Silva Rocha, Gerente de Obras, indicando que sejam 

realizados os reparos necessários no mangueiro, localizado 

no Tatersal do Parque de Exposições Tatsuo Suekane. Com a 

palavra a vereadora autora falando que gostaria de 

parabenizar o Lions Club pela realização do leilão de gado 

que ocorreu no final de semana no Tatersal em prol de 

doações voltadas para as entidades do município; essa 

indicação surgiu após observar várias danificações no 

mangueiro, com muitas tábuas quebradas e podres, e como o 

local é bastante utilizado em promoções de eventos 

beneficentes solicita ao  poder público que sejam tomadas 
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as providências necessárias para que possa estar em 

perfeitas condições de uso e garantir maior segurança para 

aqueles que utilizam aquela localidade; em setembro terá um 

novo leilão que será em prol do hospital do câncer. O 

Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Indicação n° 063/2019 de autoria 

da Vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para a Senhora Ana Paula Krambeck 

Silva Rocha, Gerente de Obras, e para o Senhor Emerson 

Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, 

indicando que seja feito o rebaixamento do canteiro central 

da Avenida João Paulo II e a pavimentação ecológica, no 

trecho compreendido entre as ruas Ilídio Nascimbeni e Maria 

Ribeiro Ananias, e destinando tal espaço para 

estacionamento de veículos, observando e respeitando as 

leis de trânsito vigentes com a instalação de sinalização 

vertical e horizontal. O Senhor Presidente solicitou à 1ª 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 

064/2019 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para a Senhora Ana 

Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, o Senhor 

Emerson Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo de Trânsito 

Municipal, indicando que seja feito um estudo de 

viabilidade sobre a implantação de mão única na Rua 

Bandeirantes, onde está localizada a Guarda Mirim. O Senhor 

Presidente solicitou à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Indicação n° 065/2019 de autoria 

do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior; expediente 

endereçado à Sua Excelência Senhor Vander Luiz dos Santos 

Loubet, Deputado Federal pelo Estado de Mato Grosso do Sul, 
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indicando que sejam empenhados esforços do mandato de Vossa 

Excelência para viabilizar a aprovação dos Projetos de Leis 

que tramitam no Congresso Nacional, e versam sobre o 

estabelecimento do Piso Ético Salarial dos profissionais de 

Enfermagem e da carga horária de trabalho de 30 horas 

semanais. Com a palavra o vereador autor, falou que está 

enviando ao deputado Vander Loubet do PT, parceiro de 

Naviraí há algum tempo, para que ele esteja empenhado no 

Congresso Nacional em relação a aprovação do projeto de lei 

2295 do ano 2000, ou seja um projeto que já está tramitando 

na câmara dos deputados há dezenove anos, que versa sobre a 

carga horária dos profissionais de enfermagem; é uma luta 

nacional, não é só uma luta local e essa foi uma das 

questões que surgiu da audiência pública que foi realizada 

aqui no município, para discutir a atuação dos 

profissionais de enfermagem e entendeu que precisa fazer 

disso um movimento. Os nossos parlamentares federais estão 

lá para nos representar e as causas que são reivindicadas 

aqui na base, são importantes pra nós e para o 

funcionamento do sistema de saúde do nosso município, nosso 

estado, nosso País e tem certeza que essa medida vai 

contribuir muito, então está pedindo o empenho do deputado 

Vander e tem certeza que ele fará o possível para ajudar na 

tramitação desse projeto e principalmente na garantia da 

sua aprovação. O Senhor Presidente solicitou à 1ª 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. Moção de 

Congratulação n° 17/2019 de autoria da Vereadora Rosangela 

Farias Sofa; expediente endereçado ao Senhor Reginaldo dos 

Santos, apresentando nossas congratulações e nosso 

reconhecimento, pela dedicação e incentivo ao esporte 

amador, contribuindo e participando do crescimento e 

desenvolvimento de Naviraí. O senhor Reginaldo dos Santos, 
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popularmente conhecido como professor Régis, tem uma longa 

história de vida. Nasceu em 7 de setembro de 1935. Casado 

com a senhora Raimunda Moreira dos Santos, pai de 9 filhos, 

23 netos e 20 bisnetos. Morador de Naviraí há 47 anos, 

pioneiro e incentivador de toda uma geração esportiva, 

professor Régis foi fundador do time pinheirinho, sendo uma 

personalidade muito querida no meio esportivo, pois 

promovia eventos, sempre contando com a colaboração de um 

grupo de amigos. Hoje, juntamente com toda a comunidade 

naviraiense, essa Casa de Leis reconhece e agradece por 

todo o trabalho desse ícone do futebol amador do nosso 

município, o senhor Reginaldo dos Santos. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, em seguida colocou em 

votação, sendo aprovada. Moção de Congratulação n° 18/2019 

de autoria do Vereador Ederson Dutra; expediente endereçado 

à Sua Excelência o Senhor Sérgio Fernando Moro, Ministro da 

Justiça e Segurança Pública do Brasil, à Sua Excelência o 

Senhor Fernando Azevedo e Silva, Ministro da Defesa do 

Brasil, ao Senhor Antonio Aginaldo de Oliveira, Comandante 

da Força Nacional, e ao Senhor Raphael Pinheiro do 

Nascimento, Soldado da Força Nacional, matrícula 26509, 

lotado no Forte Marechal Rondon, Brasília - Distrito 

Federal, apresentando nossos agradecimentos pelo excelente 

trabalho desempenhado, no período em que esteve em missão 

no município de Naviraí-MS. Não poderíamos deixar de 

prestar nossa homenagem a esse profissional, que trabalha 

incansavelmente em prol da sociedade, visando garantir 

segurança à população, sempre agindo com rapidez e 

disciplina. Entendemos que iniciativas como essas merecem o 

reconhecimento desta Casa de Leis, deixando aqui registrado 

o nosso reconhecimento e gratidão. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, em seguida colocou em votação, sendo 
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aprovada. Moção de Pesar n° 008/2019 de autoria do Vereador 

Ederson Dutra e outros Edis; expediente endereçado aos 

familiares da Senhora Maria da Glória do Nascimento, 

apresentando nossas mais sinceras condolências pelo seu 

falecimento, ocorrido no dia 16 de abril do corrente ano. 

Rogamos a Deus que a receba com alegria, em sua morada 

eterna. Pedimos a Deus, também, confiando em sua infinita 

misericórdia, para que Ele conceda sabedoria, força e 

discernimento, aos familiares e amigos, nesse momento tão 

difícil. O Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária que 

faça o encaminhamento da mesma. Pela ordem o vereador 

Josias de Carvalho solicitou a palavra para cumprimentar os 

senhores Paulo Tenório, Osvaldo e sua esposa, Picadinho. O 

Senhor Presidente determinou à 1ª Secretária que faça a 

leitura da Ordem do Dia. Em segunda e última discussão e 

votação o Projeto de Lei Complementar nº 02/2019 de autoria 

do Poder Executivo Municipal; que em súmula: Dispõe sobre 

forma de negociação e de pagamento de créditos de qualquer 

natureza tributário ou não tributário, para com a fazenda 

pública municipal, e dá outras providências. Parecer 

favorável da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, 

Josias de Carvalho, relator, acompanhado dos vereadores 

Marcio André Scarlassara e Ederson Dutra. Parecer favorável 

da Comissão de Finanças e Orçamento, Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior, Relator, acompanhado dos vereadores Antonio 

Carlos Klein e Ederson Dutra, membros. O Senhor Presidente 

colocou em segunda e última discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 02/2019 de autoria do Executivo Municipal; 

em seguida colocou em votação. O Senhor Presidente declarou 

o Projeto de Lei Complementar nº 02/2019 de autoria do 

Executivo Municipal aprovado em segunda e última discussão 

e votação por onze votos favoráveis e um ausente (vereador 
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Marcio André Scarlassara). Em primeira discussão e votação 

o Projeto de Lei Complementar nº 05/2019 de autoria do 

Poder Executivo Municipal; que em súmula: Retifica a 

redação do artigo 118 da Lei Complementar nº 63/2006, que 

“Dispõe sobre CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ”, e 

dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de 

Justiça, Legislação e Redação, Josias de Carvalho, relator, 

acompanhado dos vereadores Marcio André Scarlassara e 

Ederson Dutra. O Senhor Presidente colocou em primeira 

discussão o Projeto de Lei Complementar nº 05/2019 de 

autoria do Executivo Municipal; em seguida colocou em 

votação. O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei 

Complementar nº 05/2019 de autoria do Executivo Municipal 

aprovado em primeira discussão e votação por doze votos 

favoráveis. Em primeira discussão e votação o Projeto de 

Lei nº 13/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal; que 

em súmula: Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da 

Lei Orçamentária de 2020, e dá outras providências. Parecer 

favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior, Relator, acompanhado dos vereadores 

Antonio Carlos Klein e Ederson Dutra, membros. O Senhor 

Presidente colocou em primeira discussão o Projeto de Lei 

nº 13/2019 de autoria do Executivo Municipal; em seguida 

colocou em votação. O Senhor Presidente declarou o Projeto 

de Lei nº 13/2019 de autoria do Executivo Municipal, 

aprovado em primeira discussão e votação por doze votos 

favoráveis. Em primeira e única discussão e votação o 

Projeto de Lei nº 37/2019 de autoria do Executivo 

Municipal; que em súmula: Altera denominação de Ruas 

localizadas na Vila “João de Barro”, constantes da Planta 

Geral da Cidade, e dá outras providências. Parecer 

favorável da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, 
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Josias de Carvalho, relator, acompanhado dos vereadores 

Marcio André Scarlassara e Ederson Dutra. O Senhor 

Presidente colocou em primeira e única discussão o Projeto 

de Lei n° 37/2019 de autoria do Executivo Municipal; em 

seguida colocou em votação. O Senhor Presidente declarou o 

Projeto de Lei n° 37/2019 de autoria do Executivo Municipal 

aprovado em primeira e única discussão e votação por doze 

votos favoráveis. Em primeira e única discussão e votação o 

Projeto de Lei nº 14/2019 de autoria do Poder Executivo 

Municipal; que em súmula: Altera a denominação da Estrada 

Projetada B, localizada no Loteamento Chácaras de Recreio 

“Recanto do Bosque”, constante da Planta Geral da Cidade, e 

dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de 

Justiça, Legislação e Redação, Josias de Carvalho, relator, 

acompanhado dos vereadores Marcio André Scarlassara e 

Ederson Dutra. O Senhor Presidente colocou em primeira e 

única discussão o Projeto de Lei nº 14/2019 de autoria do 

Executivo Municipal; em seguida colocou em votação. O 

Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei nº 14/2019 de 

autoria do Executivo Municipal aprovado em primeira e única 

discussão e votação por doze votos favoráveis. Em primeira 

e única discussão e votação o Projeto de Lei nº 16/2019 de 

autoria do Executivo Municipal; que em súmula: Autoriza o 

Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento, para o 

exercício financeiro de 2019, com a Associação Naviraiense 

Terra e Paz – ANTEP, e dá outras providências. Parecer 

favorável da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, 

Josias de Carvalho, relator, acompanhado dos vereadores 

Marcio André Scarlassara e Ederson Dutra. Parecer favorável 

da Comissão de Finanças e Orçamento, Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior, Relator, acompanhado dos vereadores Antonio 

Carlos Klein e Ederson Dutra, membros. O Senhor Presidente 
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colocou em primeira e única discussão o Projeto de Lei nº 

16/2019 de autoria do Executivo Municipal; em seguida 

colocou em votação. O Senhor Presidente declarou o Projeto 

de Lei nº 16/2019 de autoria do Executivo Municipal 

aprovado em primeira e única discussão e votação por doze 

votos favoráveis. TRIBUNA. Usou a tribuna o Vereador 

Antonio Carlos Klein, cumprimentou a população de Naviraí e 

informou que estamos encerrando a sessão dentro do horário 

regimental, sendo possível utilizar a tribuna para falar 

com a população e colocar a sua posição enquanto vereador 

de Naviraí já no terceiro mandato, os posicionamentos que 

tem tomado. Disse que a cidade passou e passa por muitas 

dificuldades a exemplo do que acontece no Brasil inteiro, 

os municípios todos estão sem dinheiro; o Brasil está 

tentando recuperar-se do buraco em que foi colocado nas 

administrações federais anteriores, o Presidente Jair 

Bolsonaro tem colocado medidas que vem de encontro às 

necessidades de melhorar o país e temos a esperança e a 

certeza de que com essas medidas, o Brasil vai ser um país 

muito bom pra todos e isso vai acontecer em nossa cidade. 

Viemos de um período ruim, mas as coisas começam a caminhar 

e quando diz aqui na câmara que não podemos só falar mal da 

cidade, falar mal da administração, mas ajudar a 

administração a caminhar e resolver os seus problemas, que 

é o que ele vereador Klein tem procurado fazer. Foi um 

vereador em campanha da base do prefeito atual Izauri e 

está aqui hoje na câmara desempenhando o seu trabalho de 

legislador, de fiscalizador, mas a atribuição que tem é de 

ajudar a administração a resolver os problemas da cidade, 

está empenhado diariamente nesse trabalho e ver que as 

coisas começam a caminhar em nossa cidade. No programa do 

governo federal já iniciou a vacinação da gripe num período 
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bastante propício em razão da possibilidade de que a gripe 

apareça no inverno novamente, então avisa a população que 

as vacinas estão sendo feitas nos postos de saúde no 

horário normal de atendimento do posto de saúde, das oito 

às dezessete horas, e quando precisarem de um médico a 

partir das dezessete horas, o posto de saúde do Varjão está 

atendendo a noite. O hospital municipal com todas as 

dificuldades está voltando a fazer os atendimentos das 

cirurgias eletivas, várias cirurgias estão sendo feitas, 

inclusive cirurgias de bastante risco para a vida das 

pessoas foram realizadas no hospital há pouco tempo, os 

médicos que operam tem experiência e tem qualidade. A 

farmácia municipal está atendendo a contento, existem 

algumas fases pontuais de falta de remédio, mas quem tiver 

dificuldades procurem os vereadores ou a própria prefeitura 

que vai ser resolvido. O serviço de tapa buracos da cidade 

também está sendo feito de forma contínua, já quase cobriu 

na totalidade e se tiver algum buraco, a população pode 

entrar em contato com a prefeitura e avisar qual a rua, 

porque existe o material e uma equipe contínua agora e o 

trabalho vai ser feito. O recapeamento da cidade também já 

tem uma previsão para que seja feito, o consórcio conesul 

que é o consórcio dos prefeitos do conesul, adquiriram uma 

máquina que faz o asfalto e já está disponível para 

Naviraí, a prefeitura precisa somente comprar a matéria 

prima para colocar na máquina e recapear a cidade, a 

previsão que existe de compra do material é de mais ou 

menos de cinco a sete milhões; o novo Refis foi lançado, a 

câmara aprovou e com a arrecadação que vai ser feita, o 

prefeito pretende comprar o asfalto, então pede a população 

que faça adesão ao refis, que faça o pagamento dos débitos 

que estão em atraso com a isenção da multa e dos juros para 
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que realmente tenha o dinheiro no caixa para comprar o 

asfalto e ter a cidade recapeada. A iluminação do centro da 

cidade num pouco espaço de tempo será trocada através de um 

projeto do governo federal, o quadrante da cidade será por 

lâmpadas de led e a iluminação vai ficar muito melhor. 

Disse ainda que a licitação para contratação de uma empresa 

com máquinas de hemodiálise para Naviraí já está 

praticamente pronta e a partir de amanhã já deve ser 

encaminhada a documentação para o setor de licitação; a 

previsão de entrega do prédio da hemodiálise segundo o 

Senhor Flávio da construtora é para o meio de julho e 

quando tudo estiver pronto teremos a hemodiálise 

funcionando ainda este ano. A iluminação pública está sendo 

solucionada, tem um caminhão trabalhando direto nisso e a 

poda das árvores estão sendo feitas para tirar a sombra 

onde tem iluminação, então medidas estão sendo tomadas pela 

administração no sentido de arrumarmos a cidade para que 

tenha uma boa apresentação e possamos ter uma cidade 

aprazível e boa pra todos; outras coisas serão feitas 

também e a medida do possível serão realizadas e estará 

aqui para levar ao conhecimento da população. Aproveitou o 

momento para convidar a população de Naviraí para o próximo 

sábado dia 27 às dezenove horas irem à praça do skate do 

lado da câmara, para a realização da primeira corrida 

noturna de pedestres de Naviraí da equipe Run, com a 

participação de quatrocentos competidores, com pessoas de 

Brasília, Paraguai, Campo Grande, Paraná e terá show 

patrocinado pela prefeitura, com a participação do locutor 

Régis que trabalha aqui na câmara e será aberta a toda 

população. Usou a tribuna o Vereador Ederson Dutra, 

cumprimentou o senhor presidente, nobres edis, senhor 

Antonio Carlos, o Picadinho, Gean, seu pai Jaime, Edilson, 
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Maikon, mandou um abraço a sua amiga Celia do Jari; falou 

que faz um longo tempo que não usa a tribuna, porque 

esperou pra ver como iria andar o executivo, se iria 

melhorar alguma coisa, mas infelizmente só vai pra trás e o 

pior cego é aquele que não quer enxergar e quer deixar bem 

claro que não quer o mal para o município, mas é que a 

nossa saúde está doente, nossas vias estão todas 

esburacadas, Naviraí está dentro do buraco, foram cortadas 

as horas extras dos coletores de lixo que ganham trinta e 

cinco reais por dia e agora tem que correr muito para 

tentar conseguir cumprir as seis horas, sendo que nem as 

oito horas estavam dando conta, mas infelizmente não são 

valorizados pelo executivo. Disse que não tem nada pessoal 

contra o prefeito Izauri, trabalhou incansavelmente no 

começo do mandato tentando levar ideias pra ele, tentando 

colocar na cabeça dele o jeito de fazer política, porque 

ele tem que entender que não é mais advogado, ele é 

prefeito e o chefe do executivo precisa ter um meio termo e 

bom senso, não pode olhar o adversário e achar que tem que 

exterminar o inimigo, não pode ser assim, o bom gestor não 

pode ficar trancado numa sala, o prefeito e os vereadores, 

tem que ir de encontro com a população e desde o inicio 

cobrou, mas o prefeito não fez e não faz, e hoje ele 

Ederson, é tachado como perseguidor do prefeito, que só 

quer o mal pra cidade, que sua fala é só para denegrir, mas 

está aqui pra falar o que o povo quer falar, porque a nossa 

gestão está uma porcaria; nosso balneário está acabado, não 

tem ninguém para cuidar do nosso patrimônio público; quando 

pede para alguém mostrar alguma obra do prefeito, não é 

para apertar o prefeito, é para mostrar a realidade, 

apostamos todas as fichas nele e estamos pagando um preço 

muito alto, porque ele não fez nada, é um retrocesso em 
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nosso município; o prefeito é funcionário do povo, bem 

pago, mas se não aguenta e não tem competência para tocar a 

prefeitura, tem que pedir pra sair; disse ainda que fica 

impressionado quando alguém vem defendê-lo falando que está 

a mil maravilhas, não vamos nos iludir, infelizmente não 

está e não vai melhorar e não adianta falar que um 

empresário não vai querer investir aqui devido à fala do 

vereador que só fala a verdade, isso não o preocupa, o que 

o preocupa é aquela senhorinha que está na fila do SUS 

sendo maltratada, a sua preocupação é com a farmacinha que 

não tem remédio, está preocupado com o asfalto que está 

arrebentado, por isso que cobra o prefeito, é preciso fazer 

o que foi prometido, não pode estufar o peito e achar que é 

o dono do município, porque o dono é o povo, então não 

adianta achar que está perseguindo o prefeito, não tem nada 

pessoal contra ele, mas é que a cada dia que passa fica com 

mais medo do rumo que a nossa cidade está tomando, sem 

emprego, sem saúde, sem infraestrutura, sem um comando a 

altura que nossa cidade merece, que poderia estar em outro 

patamar, como em Ivinhema que está um espetáculo, mas a 

realidade é que logo estaremos perdendo para Anaurilândia, 

então deixa bem claro para população que não é oposição, 

mas que marcou posição e desde o seu primeiro discurso 

nesta casa de leis não deu nenhum passo atrás, pelo 

contrário, vai sempre dar um passo a frente em defesa da 

população naviraiense. Usou a tribuna o Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior, cumprimentou o senhor 

presidente, vereadores, vereadoras, público presente, 

imprensa, servidores públicos, ouvintes da rádio Cultura; 

iniciou falando da sua gratidão e da sua satisfação em 

estar conseguindo dialogar com a população, tem feito e 

empenhado diversos esforços para poder melhorar a 
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comunicação com a população de Naviraí, seja pessoalmente 

com o gabinete presencial, seja através das redes sociais 

através da transmissão do gabinete virtual, toda segunda-

feira às dezenove horas e trinta minutos entra ao vivo pelo 

facebook pra poder dialogar com as pessoas, sempre coloca 

um tema ou outro em pauta para provocar mesmo a reação e 

ontem teve a certeza que está no caminho certo, ficaram 

quase uma hora conversando com a participação muito grande 

das pessoas e disso inclusive surgiu requerimento pra hoje, 

então entende que está no caminho certo e fica muito grato 

em saber que as pessoas estão acreditando no seu mandato, 

isso é fundamental, credibilidade não se compra, se 

constrói ao longo do tempo, com trabalho, com ação efetiva, 

então está muito satisfeito com isso, mas sabe que ainda 

tem muito que avançar. Então deixa aqui a sua gratidão a 

todos àqueles que têm participado, deixando seus 

comentários e reivindicações, feito suas perguntas e suas 

críticas inclusive, todos compõem o seu mandato, esse é o 

conceito que entende de mandato participativo, quando tem a 

efetiva participação da população e isso tem acontecido em 

seu mandato e é muito grato por isso. Disse ainda que ontem 

reiniciou um trabalho diferenciado de fazer um diagnóstico 

da educação do nosso município, iniciando com visitas que 

será feito em todas as escolas, creches e extensões. 

Elaborou um questionário bastante organizado, um roteiro 

para que possam fazer essas visitas e que sejam produtivas 

para que consiga a partir das informações, levantar um 

diagnóstico e também a despeito do que alguns possam pensar 

conseguir apontar caminhos pra administração, mesmo que 

sejam ignorados como tem sido muitas vezes, mas a sua parte 

vai fazer; esses documentos que são produzidos permanecem, 

pode não servir de base para essa gestão que não tem levado 
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de fato muito em consideração àquilo que o vereador aponta, 

mas pode servir para a próxima. Disse ainda da sua 

preocupação e acompanhamento com relação aos servidores 

públicos municipais, informando que hoje terá uma 

assembleia, no sindicato dos servidores públicos municipais 

e estará presente como sempre esteve e já tem pelo menos 

quatro ou cinco anos que acompanha cada assembleia que vai 

discutir reajuste, pleitos específicos de determinadas 

categorias, como da enfermagem, dos vigias, das 

cozinheiras, dos professores, enfim, aquilo que tem feito 

com frequência participando das assembleias no sindicato, 

porque entende que tem condição de contribuir nesse 

contexto e hoje não vai ser diferente; entende que os 

servidores precisam estar organizados pra poder reivindicar 

e mais do que isso conseguir avançar nas negociações e 

avançar na obtenção e na garantia de direitos, não é uma 

luta fácil, mas com organização e união é possível avançar, 

dificilmente conseguirá tudo, todos os pleitos atendidos, 

mas com esse grau de organização que tem visto das 

categorias se mobilizando, vai fazer a diferença. 

Aproveitou para saudar a presença da Nice e manifestar de 

público suas sinceras condolências pelo falecimento da sua 

mãe. Por fim e não menos importante, pediu licença ao 

presidente dessa casa para fazer um desabafo, falando que 

foi procurado por uma servidora do município que foi 

exonerada na semana passada e aconteceu o que já havia 

acontecido duas vezes nessa gestão, essa é a terceira vez 

que um servidor público é exonerado do seu cargo e a culpa 

e a responsabilidade é atribuída à câmara de vereadores, 

coincidentemente os três casos foram atribuídos ao gabinete 

do vereador Júnior, um por conta de ser da comissão de 

saúde, outro da CEI e agora pessoalmente; a servidora 
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antiga da prefeitura foi exonerada e quis saber o porquê, 

então vai abrir um parêntese, a prerrogativa de nomeação e 

exoneração de servidor comissionado na prefeitura é do 

prefeito, ele pode sim exonerar e nomear quem ele achar que 

deve, sem que tenha obrigação de dar muitas explicações a 

respeito, isso a lei garante ao chefe do executivo, mas por 

respeito é de bom tom que se dê no mínimo uma 

justificativa, seja ela contenção de despesas, seja lá qual 

for a justificativa e a justificativa que foi apresentada a 

essa servidora, segundo palavras dela pelo próprio prefeito 

municipal, foi de que ela estava sendo exonerada porque 

tinha entregue uma pasta de documentos para o vereador 

Júnior do PT. Essa foi a justificativa que deram e 

obviamente ela veio até aqui para saber o que estava 

acontecendo, mas ao final dessa conversa esclareceram essa 

situação; então só consegue chegar a uma conclusão e fala 

àqueles que defenderam a volta da ditadura, que estamos 

vivendo isso em nosso município, a falta de respeito com o 

servidor público, autoritarismo e desde o início da gestão 

vê servidores serem colocados em determinadas pastas ou 

serem colocados no cantinho do pensamento porque se 

manifestou em relação ao prefeito anterior na campanha, não 

importa se presta um bom serviço, se não apoia e não bate 

palmas pra ele, não serve, essa é a posição da 

administração municipal e nesse caso além disso, vê a 

perseguição política, um servidor não pode conversar com 

vereador ou só com o vereador Júnior? É inadmissível o que 

está acontecendo e quer dizer com toda tranquilidade, que 

se tem esse poder mesmo de exonerar pessoas, vai usar do 

seu poder e falar ao prefeito fazer uma redução dos cargos 

comissionados e mandar um organograma; é preciso cumprir a 

promessa de campanha, assumir as suas responsabilidades; 
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seja homem prefeito e assuma o que faz! a prerrogativa de 

nomear e exonerar, é sua e não do vereador, e quando o 

fizer, que o faça com hombridade, com transparência e se 

não quiser dar a devida explicação para servidor, não 

precisa porque não é obrigado de fato, mas não venha jogar 

a responsabilidade nos vereadores, mas já que tem essa 

prerrogativa, faça a reforma administrativa que estão 

falando há mais de dois anos, assina a extinção dos cargos 

comissionados que são desnecessários, reduz a gratificação 

dos supersalários e ao final de tudo, assine a sua 

renúncia, não dá mais prefeito, passou dos limites, 

prometeu muito que seria muito melhor, mas o que vemos é um 

completo descaso com a população, com os servidores 

públicos, com essa casa de leis, representantes legítimos 

do povo, a palavra que melhor expressa, a característica 

principal dessa gestão é o descaso. Usou a tribuna o 

Vereador Josias de Carvalho, cumprimentando o Senhor 

Presidente, nobres pares, senhores presentes e ouvintes da 

rádio Cultura; falou que iria começar a sua fala não com 

negatividade, não quer começar expondo as coisas ruins, 

porque coisas ruins geram coisas ruins, palavras negativas 

só trazem coisas negativas, é preciso pensar positivo, 

acreditar e lutar, cobrar faz parte do trabalho como 

fiscalizadores; aproveitou para agradecer com muito 

respeito o Senhor Luiz Carnieri da usina, uma pessoa que 

chegou aqui humildemente; na ocasião a usina tinha passado 

por uma situação difícil, porque vivemos uma inconstância 

econômica nesse país, mas aos poucos, gradualmente foi 

conquistando espaço e a credibilidade de todos do nosso 

município e não seria diferente também no tocante ao 

comércio, hoje todos acreditam no potencial da Usina Rio 

Amambaí, então agradece gentilmente ao Senhor Luiz à frente 
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da usina sendo um líder nato de fato. A usina já está 

trabalhando dentro da sua capacidade a todo vapor, então 

são coisas boas que veio para o município, está gerando 

empregos e trazendo confianças as pessoas, porque as 

pessoas hoje não estão atrás de uma cesta básica, as 

pessoas querem emprego porque dignifica o ser humano, a 

sociedade e a família. Sabemos da dificuldade econômica, 

mas Naviraí tem prosperado, querendo ou não Naviraí 

prosperou, tem meia dúzia que torce para que as coisas 

sejam piores, aquela política do quanto pior, melhor, 

porque tem seus interesses escusos; mas tem as empresas que 

acreditam no município, como a Case que era de Dourados, 

mas como as vendas foram tão boas aqui se instalaram no 

município; a Copagril, empresa sólida de uma história 

fantástica, começou com os pequenos agricultores e está 

aqui com sua empresa gerando empregos, mas falar mal, 

criticar, denegrir, humilhar é muito fácil, tem muita gente 

que está de mal com a vida e não quer o bem do município; a 

Agralle comprou seis lotes e vai construir mais de mil 

metros de construção, a Teston acreditou e ampliou a sua 

instalação, gerando diretamente trinta empregos, o Posto do 

Stefanello acreditou e investiu abrindo dois postos, a 

Copasul com seus insumos para os cooperados, vai dobrar a 

sua capacidade da fiação gerando mais empregos porque 

acredita nesse município e se acredita no município é 

porque acredita na gestão e nos vereadores; quantas escolas 

acreditaram e estão aqui investindo como Anhanguera, 

Colégio Naviraí, a Unigran Net com novas instalações porque 

acreditou, podemos nos tornar uma cidade universitária; tem 

a Maria do Sorvete que também acreditou, Sorvetes Guri que 

investiu porque acredita nessa administração, a Tati 

calçados que renovou e ampliou as suas instalações gerando 
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mais empregos, a Montreal que convidou essa casa de leis e 

o gestor para estar presente porque acredita nessa gestão e 

no município, a Tapajós renovou a sua estrutura para 

atender melhor a população, inclusive contratando novas 

pessoas, tem também a Jorrovi e tudo aconteceu nessa 

gestão; mas é muito mais fácil falar que tem que abaixar os 

salários dos comissionados e dos secretários; essa política 

populista que diz que defende o trabalhador tem que acabar, 

porque o país está nesse caos e com tanta gente 

desempregada por causa dessa gestão do passado que afundou 

essa nação. Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de 

Deus o Senhor Presidente encerrou a sessão e para constar 

em ata, Rosângela Farias Sofa, primeira secretária, lavrei 

presente ata que vai por mim e o Presidente assinado. SALA 

DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL, aos vinte e três dias do mês de abril do ano 

de dois mil e dezenove. 
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