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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12/03/2019. 

 

Aos doze dias do mês de março 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 – 

informou que a ata da 4ª Sessão Ordinária de 26/02/2019 

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

Documento do Senhor José Aparecido Pereira dos Santos, 

solicitando o uso da tribuna para discorrer sobre o Projeto 

de Decreto Legislativo nº 5/2019 de autoria do Vereador 

Márcio André Scarlassara, objetivando apresentar seus 

entendimentos no que tange a tramitação do projeto em tela. 

O Senhor Presidente informou que o requerente fará o uso da 

tribuna na presente sessão pelo tempo de 10 minutos, após a 

Ordem do Dia. Ofício n° 25/2019/GAB do Exmo. Senhor José 

Izauri de Macedo, Prefeito Municipal, que dispõe sobre Veto 

Parcial ao Projeto de Lei nº 41/2018 de autoria do Poder 

Executivo, que institui o Programa Municipal de parcerias 

Público-Privadas, e dá outras providências. O Senhor 
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Presidente informou que será remetida cópia do veto parcial 

recebido, aos nobres edis, para conhecimento e análise, a 

fim de subsidiar a apreciação do mesmo. O Senhor Presidente 

falou que em cumprimento aos termos regimentais e em 

atendimento ao Requerimento nº 039/2019 de 08 de março de 

2019, Ofícios nº 47/2019 e 48/2019 de 08 de março de 2019 

convidou o Senhor Gessé da Silva Andrade, Gerente de 

Serviços Públicos e a Senhora Viviane Ribeiro Bogarim 

Capilé, Gerente do Núcleo de Licitação e Contratos, para se 

assentarem a esquerda e direita desta Presidência, a fim de 

prestarem esclarecimentos sobre sua pasta, respondendo aos 

questionamentos dos vereadores previamente inscritos. O 

Senhor Presidente convidou o vereador Marcio André 

Scarlassara para começar os questionamentos. Vereador 

Marcio André Scarlassara cumprimentou aos presentes nesta 

casa de leis, o Senhor Emerson Pena Vila, Trânsito, Felipe 

que era do Procon, Pastor Josafá, ouvintes do rádio, 

falando que hoje terá que sair daqui com o problema das 

lâmpadas e da energia resolvidos; então solicitou a mesa 

diretora e aos colegas para convocar o Gerente de Serviços 

Públicos, Senhor Gessé e Senhora Viviane, Gerente do Núcleo 

de Licitação e Contratos, para poder discutir e tentar 

achar uma solução para o problema da iluminação pública em 

Naviraí. Iniciou agradecendo ao Gessé por sempre responder 

suas mensagens e tentar resolver o problema, mas já são 

dois anos e três meses cobrando lâmpadas para a cidade; 

todos sabem que é cobrado mensalmente da população a taxa 

de serviços da iluminação pública e que tem uma conta 

exclusiva no município que é destinada para comprar 

caminhões, equipamentos e o que precisa para a iluminação, 

mas a cidade inteira continua na escuridão. Para informar 

fez um levantamento na Avenida Campo Grande das lâmpadas 
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que precisam ser trocadas e deu oitenta lâmpadas, na 

Avenida Weimar, deu vinte lâmpadas; então quer saber do 

Gessé qual a demanda aproximadamente que precisaria para 

ter a cidade toda iluminada e ter a manutenção diária? 

Senhor Gessé da Silva Andrade, Gerente de Serviços Públicos 

- Cumprimentou todos os vereadores, presentes e ouvintes do 

rádio, falando que o vereador Marcio tem razão quando cobra 

o serviço da iluminação pública, então irá fazer um relato 

dos meses que está na gerência, acompanhando, melhorando e 

modificando para tentar conseguir chegar pelo menos em 

noventa por cento para agradar a população. Informou que o 

Dr. Izauri o nomeou em outubro e aproveitou para agradecê-

lo pela confiança que teve em sua pessoa para fazer as 

coisas corretas, buscando sempre fazer o certo perante a 

legalidade e cumprir os requisitos certos no setor de 

compras em geral. Disse que quando chegou já estava uma 

situação bem crítica, tinha dois caminhões de iluminação 

pública quebrados há mais de trinta dias, o serviço já 

estava acumulado, mas começou a trabalhar numa nova 

situação para desenvolver o trabalho. Em novembro trocaram 

apenas cento e cinquenta e nove lâmpadas, porque tiveram 

que ajeitar o parque para a exposição; em dezembro foram 

trocadas cento e cinco lâmpadas e tiveram que parar porque 

foram mexer na iluminação de Natal, no Bairro Interlagos e 

Belo Horizonte, então em dezembro e janeiro devido a 

entrega das trezentas e treze unidades, foram fazer o 

serviço de iluminação do zero, só tinha o poste, teve que 

montar todo o sistema, colocar braço, reator, fios; em 

janeiro já começaram acelerar, conseguiram trocar 

quinhentas e vinte e duas lâmpadas, em fevereiro trezentas 

e setenta e uma, então estão trabalhando dessa maneira, 

tirando leite de pedra, porque só tem dois eletricistas e 
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dois caminhões para iluminação pública, onde um hoje se 

encontra em fase de manutenção; verificando a demanda para 

março até se assustou, porque tem apenas cento e vinte e 

cinco solicitações, mas fora as avenidas. Falou ainda que 

muitas vezes os vereadores cobram e com razão sobre a 

escuridão principalmente nas praças, mas esses locais são o 

que mais sofre com o vandalismo, a pista de skate nos 

finais de semana que sempre acontece de estar apagada, a 

praça central Euclides Fabris, a praça dos pioneiros em 

frente ao hospital municipal e no parque Sucupira, mas 

sempre que vê solicita ao eletricista que tem que refazer 

um serviço que já estava pronto, então o vandalismo tem 

atrapalhado muito. Vereador Marcio André Scarlassara falou 

que a cidade tem cinquenta e cinco mil habitantes 

aproximadamente e deve ter mais de dez mil pontos de postes 

na cidade hoje; foram trocadas em novembro 159 lâmpadas, em 

dezembro 105, janeiro 522 e fevereiro 371, mas só em uma 

avenida que contou, faltam oitenta lâmpadas, então imagina 

que hoje deva ter mais de três mil lâmpadas pra trocar na 

cidade hoje, então assim dá pra ver o caos que está a 

cidade, abandonada literalmente pela gerência de serviços 

urbanos, mas sabe que a culpa não é do Gessé, mas sim do 

prefeito, porque não tem funcionários suficientes para 

trabalhar na parte de energia e a situação fica ainda pior 

quando precisa para outros trabalhos, como no parque de 

exposição, então é preciso que faça uma seletiva, paga 

horas extras para outros, mas tem que colocar em ordem, 

assim como colocar as luzes em dezembro que a época em que 

as pessoas vem visitar nossa cidade e o movimento é maior. 

Falou ainda que quando o Gessé assumiu, os caminhões 

estavam quebrados e vão continuar quebrados por mais tempo, 

porque a licitação não deu certo, e a informação que 
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passaram para o Dr. Klein de que o caminhão ficaria pronto 

até o dia 18 é mentirosa, então não vai ter mutirão nenhum. 

Mas em conversa com o Dr. Klein na sala da presidência deu 

a ideia de reunir os vereadores e pedir a Energisa para 

auxiliar e emprestar um caminhão para poder fazer essa 

manutenção. Em seguida perguntou ao Gesse qual é o estoque 

que tem de lâmpadas, prontas para serem substituídas? O 

vereador Júnior do PT solicitou fazer um adendo, 

perguntando também sobre o estoque de relê, de reatores e 

luminárias, porque nem sempre o problema é só a troca da 

lâmpada, então se puder falar do estoque desses outros 

materiais também? Senhor Gessé da Silva Andrade disse que 

quando quebra um caminhão da prefeitura, é preciso seguir 

os procedimentos legais, hoje tem o Brasilcard que atende 

com várias empresas que são cadastradas nesse cartão para 

fazer o serviço de troca e venda de peças e nesse caso que 

é específico, porque o caminhão anda normal, apenas o 

equipamento de trabalho não está operante, o hidráulico 

está com problema, que é o cabo de aço quebrado e não ergue 

o guincho, então é preciso mandar para um setor para 

desmontar e fazer um orçamento, onde as empresas 

cadastradas no Brasilcard que vão participar e a que tiver 

o menor preço faz o serviço; e quando ele informou que o 

mutirão começaria no dia 18, avisou que iniciaria, caso não 

tivesse nenhum imprevisto, mas agora sabe que a empresa tem 

que comprar esse cabo que não é fácil, tem que comprar de 

fábrica por ser uma peça específica, então não sabe quantos 

dias vai demorar e certamente o mutirão não iniciará no dia 

18. A respeito dos equipamentos, disse que já solicitou uma 

compra de um novo caminhão, está no setor de licitação e a 

Viviane depois vai falar sobre isso; informou que no final 

de ano não consegue comprar nada na prefeitura por não ter 
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mais agenda, mas tem ata aberta onde solicita os materiais, 

e também já foi feita a cotação de materiais para mandar 

para o setor de licitação; hoje temos um total de 1.487 

lâmpadas, mas na iluminação pública são vários tipos de 

lâmpadas, tem de 250 watts, de 70 watts e assim por diante, 

esse total é um apanhado geral de todos os tipos; reator de 

1.372 e relê tem 500 porque chegou ontem, então é como 

disse o vereador, a dificuldade está na mão de obra e no 

equipamento, porque estão fazendo o máximo dentro do que 

pode ser feito. Vereador Marcio André Scarlassara agradeceu 

ao Gessé e disse que todos sabem do seu empenho e da luta, 

mas sabe que realmente a coisa tá travada e não anda, sobre 

o caminhão até pediram pra tirar de lá para não ficar 

atrapalhando, porque não fica pronto em menos de um mês, 

mas todos sabem que a licitação é demorada porque a lei 

exige. Em seguida o vereador perguntou para a Viviane se o 

Gessé precisar de mais mil lâmpadas, já tem licitações 

prontas, carta convite, pregão, atas, ou vai ter que 

iniciar o processo novamente? Senhora Viviane Ribeiro 

Bogarim Capilé, Gerente do Núcleo de Licitação e Contratos 

– cumprimentou todos os vereadores e demais, falando que em 

relação a isso tem uma ata que vai vigorar até dia 18/04, 

que tem vigência e tem esse tipo de material para 

iluminação pública; os processos são feitos anualmente, mas 

ainda não tem o pedido de 2019; essas atas são 

operacionais, então são as gerências que tem o controle 

disso, material que o vereador solicitou tem, mas o saldo 

não é o setor de licitação que faz esse controle, mas a 

vigência do documento existe; com relação ao caminhão 

existe a legalidade e a morosidade do rito processual, na 

administração tem que ter esse controle, esse cuidado 

porque estamos lidando com o dinheiro da população, mas foi 
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dada a entrada no caminhão na semana anterior do carnaval, 

já foi feito o encaminhamento para o gabinete do prefeito 

porque toda licitação pública depende da autorização do 

chefe do executivo, assim que ele autorizar será devolvido 

ao setor de licitação e será feita a publicação nos termos 

legais. Vereador Marcio André Scarlassara perguntou se tem 

um ata aberta em vigência que pode ser comprada as lâmpadas 

e que se encerra em abril? Senhora Viviane Ribeiro Bogarim 

Capilé respondeu se houver saldo, sim. Vereador Marcio 

André Scarlassara quis saber se até o momento de 2019 não 

foi solicitado comprar lâmpadas ainda? Senhora Viviane 

Ribeiro Bogarim Capilé disse que dentro do rito processual, 

quem é responsável para levantar a demanda e promover as 

cotações é a gerência solicitante, o corpo técnico que deve 

fazer esse levantamento. O Luiz (do PT) e a Cristina 

(Gradella) já estiveram do lado de lá e conhece bem esta 

rotina, quem tem o compromisso de gerar o planejamento, o 

quantitativo, a necessidade é a gerência que vai utilizar o 

projeto, então ela não tem, a não ser que isso tenha sido 

protocolado hoje no período da manhã e ainda não recebeu. 

Vereador Marcio André Scarlassara comentou mais uma vez 

para que a população entenda bem, que se passar abril tem 

que ser feito um novo processo, começando do zero. Senhora 

Viviane Ribeiro Bogarim Capilé disse que quando existe a 

necessidade da compra de qualquer produto por uma gerência 

para implementar os seus projetos, ela deve fazer o 

levantamento do quantitativo, fazer a especificação deste 

produto, tomando o cuidado de não haver nenhum tipo de 

direcionamento em relação ao produto e depois que fez a 

apreciação dos valores, encaminhar pra licitação. A 

licitação nesse grande circuito, nessa marcha do processo e 

nesse projeto de compra tem a responsabilidade de organizar 
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tudo aquilo que foi solicitado dentro dos parâmetros 

legais, obedecendo todos os prazos impostos pela 

constituição, pela lei 866, no caso do pregão pela lei 

10.520 para que depois de passado todos estes prazos a 

gente possa de fato fazer a aquisição. Hoje em relação a 

pergunta que o vereador fez, até o dia 18 essa ata vigora 

com saldo ou sem saldo, mas o ideal é que se entre com um 

novo procedimento licitatório porque essa ata tem vigência 

de 12 meses, a legislação não permite que ela fique por 

mais 12 mesmo se tivesse saldo, não é possível. Em conversa 

com o Gessé, depois da última sessão que teve e ele 

informou que seriam convidados pelos vereadores, ele 

adiantou que esse processo de cotação já está sendo 

providenciado na gerência técnica, na parte operacional, 

mas ainda não tem isso dentro do setor de licitação pra 

colocar dentro dos parâmetros legais e cumprir àquilo que a 

legislação determina. Vereador Marcio André Scarlassara 

perguntou se após o pedido chegar protocolado em suas mãos, 

quanto tempo leva para formalizar, até chegar ao estoque e 

realmente o eletricista receber a mercadoria? Senhora 

Viviane Ribeiro Bogarim Capilé disse que depois que o 

processo foi determinado qual é a quantidade, qual é a 

especificação necessária para aquele produto, é feito a 

cotação de mercado, ou seja, precisa saber quanto este 

produto custa no mercado local, no estadual ou federal, vai 

depender da peculiaridade do item que estão adquirindo; 

eles vão fazer um levantamento de preço com fornecedores do 

ramo, são pessoas específicas que comercializam isso pra 

qualquer pessoa física, ou pessoa jurídica de direito 

privado, e quando chega lá é que vai analisar, porque tem 

que se ter um olhar jurídico através do processo, 

infelizmente não é apenas protocolar e contar um prazo tem 
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que ter um olhar jurídico em relação a isso, se é um objeto 

comum, ou seja, aquele que anualmente dentro da rotina 

administrativa vai acontecer, vai ser um processo mais 

ágil, porque já tem o edital pré-formatado, então já tem 

particularidades daquele objeto já concluídos para o 

processo e aí sim será lançado respeitando a publicidade de 

edital. Se falar de pregão, oito dias úteis, se falar de 

tomada de preço, quinze dias corridos, se falar de 

concorrência, trinta dias, tendo ainda a particularidade se 

essa tomada de preço envolver técnica, ela será ditada para 

trinta e se essa concorrência também se falar de técnica 

será ditada a quarenta e cinco dias. Sobre o convite ainda 

é uma figura da lei, mas há muito tempo já não é mais 

aplicada por uma questão de tribunais, que já entenderam 

que não é uma modalidade adequada às administrações, então 

a prefeitura de Naviraí não utiliza o convite, com algumas 

exceções que tiveram nesses últimos dez anos, foram feitos 

muito pouco convites, porque os órgãos fiscalizadores 

recomendam a não utilização. O convite é um instrumento que 

vai contar cinco dias úteis, mas como o próprio nome diz é 

um convite e convida quem quer e quem é que quer? São as 

pessoas que estão dentro da administração, por isso que o 

órgão fiscalizador se coloca desta forma, pra que o 

princípio da impessoalidade seja respeitado, não vamos usar 

o convite, vamos usar as outras modalidades que hoje pelas 

redes mundiais de computadores estão aí para todas as 

pessoas terem acesso. Dentro do prazo que o vereador 

estipulou se falar de uma modalidade de pregão, o documento 

dará a entrada, o exemplo do caminhão, ele deu entrada no 

dia 27 do último mês, o processo tem que ser analisado e 

autuado, encaminhado para o prefeito, que foi encaminhado 

na data de ontem e não havia assinado ainda, então sem que 
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ele autorize não pode marcar, a não ser que ele autorize 

hoje, precisa contar oito dias úteis excluindo o primeiro, 

portanto se ele autorizar isso após às quatorze horas não 

consegue colocar no jornal amanhã e só poderá fazer isso na 

quarta e a publicação só poderá ser contada na sexta. O 

processo não tendo impugnação, não tendo recursos que são 

instrumentos legais ele vai se realizar num espaço de tempo 

de vinte dias úteis para que a gerência faça o pedido, aí o 

prazo de entrega vai depender do objeto, em relação ao 

caminhão já diria de pronto que o prazo de entrega não é 

inferior a trinta dias, porque estamos falando de um 

produto que não tem pronta entrega, depende de montagem, 

então seria acima de trinta dias pra fazer a entrega disso, 

se é um produto de consumo como as lâmpadas e a empresa tem 

a demanda pra fazer, vai respeitar a média de sete dias 

úteis pra fazer a entrega, então o procedimento licitatório 

da entrada do núcleo de licitações com trinta dias úteis, 

daria perto de setenta dias. Vereador Marcio André 

Scarlassara agradeceu pela explicação e disse ao Gessé que 

já poderiam ter feito um pedido de lâmpadas em janeiro para 

ter o estoque, porque até a Viviane licitar tudo, vai mais 

dois meses e isso sem contar que pode haver algum 

impedimento jurídico, e de repente já vai ter o caminhão, 

mas não vai ter as lâmpadas para trocar. Então realmente o 

que está faltando é gestão e organização funcional, seja 

por parte da gerência do Gessé ou parte da administração 

geral e está faltando falta de informações entre as 

gerências. Solicitou ao Gessé que já se pedido três ou 

quatro mil lâmpadas para que seja necessário manter esse 

estoque o ano todo. Agradeceu a presença da Viviane e do 

Gessé. O Senhor Presidente convidou o Vereador Ederson 

Dutra que cumprimentou a todos e disse que fizeram o 
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convite ao Gessé e a Viviane para dar algumas explicações e 

pela fala do vereador Márcio, todos viram que estamos 

discutindo sobre lâmpadas, até exaustivo, depois de dois 

anos e três meses estamos discutindo sobre lâmpadas que 

seria uma coisa básica pra uma gestão e antes de fazer sua 

pergunta gostaria de fazer uma consideração, o setor da 

Viviane é um dos setores mais competentes da prefeitura, o 

Gessé até que tem boa vontade, mas a realidade é que a 

gestão é um fracasso e acaba explodindo no colo dos 

gerentes, porque o método que o Dr. Izauri implantou não 

funcionou e por isso ainda estamos falando de lâmpadas que 

é uma vergonha para uma gestão. Perguntou ao Gessé se ele é 

o responsável por tapa buraco e se for, quer saber quantos 

caminhões tem fazendo a operação tapa buraco no município? 

Senhor Gessé da Silva Andrade Disse que sim e informou que 

tem apenas um caminhão fazendo. Vereador Ederson Dutra 

perguntou se ele trabalha diariamente. Senhor Gessé da 

Silva Andrade disse que sim, mas no período chuvoso já 

para, e hoje que está chovendo não trabalha e nem amanhã 

porque usa um material que não pode ter umidade no solo 

senão prejudica. Vereador Ederson Dutra perguntou quantos 

funcionários tem trabalhando. Senhor Gessé da Silva Andrade 

disse que são seis nesse setor. Vereador Ederson Dutra 

perguntou se tem o material todos os dias. Senhor Gessé da 

Silva Andrade disse que material tem, mas depende da usina 

rodar e quando é período chuvoso a usina não roda. Vereador 

Ederson Dutra perguntou se algum dia já trabalhou dois 

caminhões, se sim, porque não tem mais? Senhor Gessé da 

Silva Andrade respondeu que sim, que tem dois caminhões, um 

sendo usado para tapa buracos e outro está sendo usado para 

limpeza. Pode até utilizar para acelerar a operação tapa 

buraco, mas vai parar a limpeza. Vereador Ederson Dutra 
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perguntou a Viviane se tem licitação em andamento para a 

compra dessa matéria prima. Senhora Viviane Ribeiro Bogarim 

Capilé disse que o CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado À 

Quente) sim, tecnicamente não consegue dizer tudo o que vai 

dentro da máquina de asfalto, pensa que o Gessé tem mais 

know-how que ela pra dizer, mas o CBUQ que é aquele 

concreto que vem previamente pronto e que é identificado 

para ser posto em tapa buraco, inclusive tem uma licitação 

para ser agendada e junto com isso, é de conhecimento de 

todos que o município de Naviraí integra o consórcio do 

Conesul e que houve a compra de um equipamento grande, 

então temos uma licitação para comprar àqueles materiais 

específicos para essa máquina; então tem uma que faz o 

sistema de material para CBUQ que o município detém e tem a 

outra que o conesul adquiriu, mas estamos em processo de 

aquisição de material. Não sabe como se distribui e quando 

a máquina vem pra Naviraí, mas o fato é que a gerência já 

está se preparando nesse sentido e já fez a solicitação do 

material que a máquina vai usar depois. Vereador Ederson 

Dutra perguntou ao Gessé quem é o responsável direto pela 

gerência de equipe da troca de lâmpadas. Senhor Gessé da 

Silva Andrade disse que hoje não tem nenhum responsável e 

quem está cobrando é ele mesmo, acumulando essa função. 

Vereador Ederson Dutra perguntou qual é o nome do 

funcionário que faz o levantamento dessas trocas de 

lâmpadas. Senhor Gessé da Silva Andrade disse que tem o 

João Ricardo que é o engenheiro eletricista da prefeitura 

que faz essas solicitações por causa da área técnica. 

Vereador Ederson Dutra disse que o Bairro Cidade Jardim 

falta duzentas lâmpadas, perguntou se ele faz o relatório 

de quantas lâmpadas e em quais ruas? Senhor Gessé da Silva 

Andrade disse que sim, o próprio eletricista faz o 
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relatório de atendimento. Vereador Ederson Dutra sobre a 

limpeza pública e esses mutirões que estão sendo feitos, 

como foi feito no estádio Virotão, quer saber por que 

demora tanto tempo para fazer a manutenção nas praças, nos 

canteiros e nesses setores públicos; é falta de material 

humano ou falta de recurso da pasta? E também se tem total 

autonomia dentro da pasta? Senhor Gessé da Silva Andrade 

disse que dentro do cabe em seu setor tem autonomia para 

trabalhar; sobre os trabalhos, informou que nesse período 

do início das aulas não teve reclamação de escola suja, foi 

um serviço focado; são quarenta e cinco avenidas, seis 

praças, um hospital, doze postos de saúde, centro 

odontológico, dez creches, uma capela, doze escolas 

estaduais, uma da Juncal, uma do Porto Caiuá, um cemitério, 

o lar Santo Antônio, Centro de Especialidade do idoso, 

APAE, fora o serviço do estado que tem que fazer, limpar as 

delegacias civil, militar e federal; então dá prioridades 

aos serviços, mas como o volume é muito grande, tem a 

dificuldade de poucos funcionários, o que é emergencial 

está tentando fazer; hoje tem vinte detentos que está 

somando e está fazendo diferença, já estão na segunda 

roçada das avenidas, o cemitério já está limpo, as escolas 

estão limpas, os postos de saúde pelo menos na roçada está 

resolvendo, tem muito trabalho porque a cidade cresceu 

demais e a estrutura não cresceu, mas todos sabem da 

dificuldade que estamos passando em todo Brasil e se olhar 

em outras cidades a situação é até pior, mas está lutando 

porque ama Naviraí e quer o melhor pra ela e por ser um 

funcionário público e engenheiro civil quer o bem da 

cidade, o que puder fazer vai vestir a camisa para resolver 

esses problemas, mas sabe que sozinho não consegue, então 

precisa da ajuda dos vereadores para entender essa 
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dificuldade na questão de funcionários. Vereador Ederson 

Dutra disse que a câmara está à disposição e a população 

espera que ele consiga colocar a cidade em ordem, porque 

hoje está um caos, não sabe se o prefeito tem consciência 

disso, se ele sai do gabinete para andar pela cidade, 

porque tem buracos pra todo lado, mato alto, mas do jeito 

que foi relatado, a sua equipe é muito pequena, só um 

caminhão chega a ser ridículo, na questão no tapa buraco 

tem que ser prioridade e dois caminhões não dá conta, no 

mínimo teria que ter três frentes de serviço para conseguir 

tapar os buracos, porque toda hora tem gente reclamando que 

o filho caiu de bicicleta, que estourou pneu de carro, 

então quer saber do Gessé se ele faz alguma reunião com o 

prefeito informando que nossa cidade está um caos, cheias 

de buraco e que só um caminhão não dá? Senhor Gessé da 

Silva Andrade disse que tem passado todas as dificuldades e 

que dentro das possibilidades ele está tentando resolver, 

mas muitas vezes ficamos impossibilitados por causa do 

orçamento e da situação do município e não conseguimos 

recursos próprios pra fazer. Vereador Ederson Dutra então 

sobre recursos, se voltarmos no tema da iluminação pública, 

temos o dinheiro da Cosip que dá pelo menos para trocar as 

lâmpadas e como gerente de serviços urbanos do município, 

tem que ir ao prefeito e pedir para ele colocar um 

funcionário responsável pela iluminação pública, por que 

não fez isso até agora ou ele não deu autonomia para nomear 

um eletricista técnico responsável pra fazer isso? Senhor 

Gessé da Silva Andrade disse que o prefeito está procurando 

baixar os gastos da gestão, então está diminuindo os 

gerentes e ele acumulou essa função, por isso ocorreu essa 

situação de não ter nomeado uma pessoa, mas sempre teve. 

Vereador Ederson Dutra disse que ele não nomeou uma pessoa 
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desde que entrou, agora não pode fazer economia em cima de 

um setor onde traz segurança para o município e deixa a 

cidade mais bonita, existem outros métodos melhores pra 

fazer economia, um exemplo, o salário inicial de um gerente 

de equipe era dois mil e seiscentos reais, quando ele 

nomeou um gerente com noventa e cem por cento, já daria 

para nomear um gerente de equipe com a sua equipe, porque 

tem que ter alguém responsável, não pode ficar tudo nas 

costas do Gessé, não que esteja duvidando da sua 

competência, mas é que não vai dar conta. Para finalizar, 

quer saber como está o andamento do adicional para os garis 

e para os motoristas dos caminhões de lixo? Porque fez um 

requerimento pedindo para alterar a lei e o prefeito ficou 

de dar uma resposta, então quer saber se o Gessé está 

fazendo gestão junto ao prefeito, se foi formada uma 

comissão, se foi feito alguma reunião, como está essa 

situação? Senhor Gessé da Silva Andrade disse que junto com 

a Milene tem cobrado o prefeito sobre esse setor, ele tem 

conhecimento e está buscando juridicamente meios para 

resolver essa situação o mais rápido possível, mas até o 

momento não chegou a nenhuma conclusão. Vereador Ederson 

Dutra agradeceu ao Gessé e a Viviane. O Senhor Presidente 

convidou o Vereador Josias de Carvalho para fazer seus 

questionamentos. Vereador Josias de Carvalho falou que em 

nome do Pastor Josafá da Comunidade Evangélica Sara Nossa 

Terra, cumprimenta todos que estão presentes e em nome do 

Professor Miro cumprimenta os ouvintes da Rádio Cultura FM. 

Em seguida comentou que o vereador Ederson Dutra disse que 

tem que haver uma economia, de fato, mas sabemos que os 

municípios estão com muitas dificuldades políticas, 

econômicas e não é diferente com Naviraí; sabemos que 

existe uma lei de responsabilidade fiscal e hoje 
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praticamente a folha de pagamento do município quase 

extrapola e na saúde do nosso município se consome 

cinquenta e sete milhões, quase quarenta por cento da 

arrecadação; o Gessé disse que tem as lâmpadas, mas não tem 

uma equipe para fazer esses atendimentos simultâneos, e se 

hoje o prefeito contratar uma equipe, corre o risco de 

passar o limite do índice da folha de pagamento, então é 

preciso entender essa grande dificuldade que é para o 

gestor municipal. Mas como a iluminação pública é um 

requisito básico e um serviço essencial para nossa 

comunidade, quer saber do Gessé porque ainda não conseguiu 

organizar a equipe, se já tem dois anos e meio dessa 

cobrança e ainda quer saber se existe um planejamento por 

setor, se cada semana é uma região? Senhor Gessé da Silva 

Andrade disse que tem buscado atender a população que vai 

ao setor reclamar da sua necessidade, mas muitas vezes não 

fazem o registro e passam a função para os vereadores ou 

gerentes e na correria acaba esquecendo. Mas agora irá 

implantar um sistema que será atendido o primeiro que 

chegar, depois segue a sequência para conseguir atender a 

todos, porque hoje em dia existe fila pra tudo, então vai 

seguir uma lista; só haverá exceções se for pra trocar 

lâmpada num ponto comercial e nas praças, daí terá que 

atender o mais rápido possível, mas de praxe vai ter que 

fazer esse tipo de atendimento para conseguir colocar em 

ordem para atender. Também tem orientado fazer serviço de 

manutenção, porque serviço de projeto novo é com a gerência 

de obras; hoje temos problemas localizados, no bairro 

Cidade Jardim temos uma praça recreativa que não tem 

iluminação, porque a São Bento Incorporadora fez o 

loteamento e a prefeitura recebeu como área institucional 

porque não tem um projeto de iluminação e dá a sensação de 
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que está abandonado. No BNH tem outra praça que foi feita e 

também não foi executada a iluminação e esses projetos de 

iluminação é a gerência de obras que faz, porque se ele for 

pra colocar um braço a Energisa já cria problemas e sua 

gerência é para trocar lâmpadas, relê, só atender o que 

existe, o que não existe tem que fazer um projeto. Na 

gerência de obras tem um projeto de implantação de 

luminária de led, mas não sabe informar como está a 

situação do processo. Vereador Josias de Carvalho disse que 

Naviraí através desta gestão foi contemplada com as 

lâmpadas leds e com a substituição irá sobrar muitas 

lâmpadas no estoque; então quer saber qual vai ser o 

procedimento para fazer essa troca se a equipe está 

reduzida e hoje não está nem conseguindo trocar essas que 

são solicitadas pela população? Senhor Gessé da Silva 

Andrade disse que em seu ver esse serviço terá que ser 

totalmente terceirizado, se tiver o projeto de led tudo 

certinho, a empresa vem para instalar, porque hoje vê que 

os funcionários da prefeitura não têm condições de fazer 

essa implantação, já que na manutenção já fica devendo 

muitas vezes. Vereador Josias de Carvalho agradeceu ao 

Gessé pela presença e esclarecimentos, dizendo que todos 

sabem das dificuldades que o município e as pastas que 

estão à frente enfrentam e parabenizou-o pela força e 

atuação, porque está sempre atendendo aos pedidos dos 

vereadores. Agradeceu também à equipe, pedindo que Deus 

possa abençoar que cada dia para construir uma Naviraí 

melhor. Agradeceu ainda a Viviane pelos esclarecimentos no 

tocante às licitações, todo trabalho e todo processo e se 

coloca a disposição. O Senhor Presidente convidou o 

vereador Claudio Cezar Paulino da Silva para fazer seus 

questionamentos. Vereador Claudio Cezar Paulino da Silva 
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cumprimentou o Senhor Presidente, Senhora Viviane, Senhor 

Gessé, vereadores, vereadoras, todos os presentes e 

ouvintes da rádio, falou que fica até difícil questionar 

alguma coisa depois de tudo que já foi dito; nunca tem 

dinheiro, mas a iluminação pública é um caso a parte, 

porque todos sabem que dinheiro tem e muito, porque cem por 

cento, da taxa iluminação pública da Cosip volta para o 

município; falou também que só depois de dois anos estão 

pensando em comprar um caminhão, sendo que os caminhões que 

tem, já estão vencidos há quatro anos, sabe que a culpa não 

é do Gessé, mas como diz um ditado popular “se casou com a 

viúva, tem que assumir todos os filhos e tratar bem”. Mas a 

sua preocupação é que as gerências não estão engrenadas, 

não estão funcionando, porque tudo cai no colo de vereador 

que são cobrados até por coisas que não são prerrogativas 

deles, como trocar lâmpadas, mas como são representantes 

deles, são cobrados; então gostaria de saber do Gessé quais 

são os setores da cidade que é da sua responsabilidade? 

Senhor Gessé da Silva Andrade disse que os setores que 

fazem parte dos serviços urbanos, a iluminação pública, 

coleta de lixo, limpeza nas avenidas, roçada, serviços de 

pintura, núcleo de trânsito, oficina, garagem. Vereador 

Claudio Cezar Paulino da Silva perguntou quantos 

funcionários tem hoje para fazer a manutenção de todos os 

serviços que foram citados? Senhor Gessé da Silva Andrade 

disse que aproximadamente oitenta funcionários. Vereador 

Claudio Cezar Paulino da Silva perguntou se são 

suficientes? Senhor Gessé da Silva Andrade disse que não, 

que estão trabalhando no limite e comentou que temos três 

caminhões de lixo, mas que hoje mesmo já assinou uma emenda 

da Funasa para vir mais um caminhão de lixo, porque 

qualquer coisa que falha cria muitos transtornos. Vereador 
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Claudio Cezar Paulino da Silva disse que faz essas 

perguntas, porque andando pela cidade percebe que não tem 

servidores suficientes para manter uma cidade limpa e 

organizada, infelizmente; mas desde o começo da gestão fala 

que deveria ter um planejamento para não sobrecarregar e 

também dividir essas equipes, para que mantenha as escolas 

sempre limpas e organizadas; deveria ter uma equipe de 

jardinagem para as praças, porque daqui a dois anos não 

terá mais grama nas praças porque só fazem a roçada e não 

fazem a manutenção; então tem que rever isso, é preciso que 

os responsáveis por esses setores conversem e reorganizem 

tudo, porque essas gerências estão deixando muito a 

desejar. Então pergunta se já pensam em fazer um 

organograma específico só para esse setor que é grande e 

tão importante? Senhor Gessé da Silva Andrade disse que 

realmente como gerente percebe que é uma situação 

complicada; quanto a roçada o serviço é feito manualmente, 

porque é proibido usar qualquer tipo de veneno e 

infelizmente não tem servidor suficiente para atender todas 

as necessidades, então faz o mínimo do mínimo para manter a 

ordem. Quando entrou na prefeitura no tempo do Zelmo tinha 

uma equipe grande, mas muitos funcionários se aposentaram, 

não foram substituídos, novos bairros surgiram, a cidade 

cresceu, e devido a falta de recursos não pode fazer um 

concurso, não pode contratar, então fica tudo muito 

limitado, onde só fazem o básico do básico mesmo, porque 

não tem funcionários para atender todas as demandas; 

felizmente estamos mantendo o salário do servidor do nosso 

município em dia, porque em muitos lugares não estão 

pagando, mas sabe que é preciso resolver essa situação e 

melhorar. Vereador Claudio Cezar Paulino da Silva disse que 

deixa a sugestão para que se reorganize, porque no parque 
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de exposição fica um senhor sozinho, no cemitério ficam 

dois, no balneário tem mais dois, então deveria montar uma 

equipe com esses funcionários para fazer a manutenção 

desses órgãos diariamente, porque participou de uma reunião 

sobre segurança pública e uma das autoridades falou que não 

dá para fazer segurança em locais que estão às escuras e 

pra ele que está no mandato que torce para que a cidade vá 

bem é muito triste ouvir, porque sabe que é a realidade. 

Então deixa a sugestão para que as gerências conversem com 

o prefeito e se reorganizem e até ver uma forma de ter 

parceria com o estado. Agradeceu ao Gessé e a Viviane pelos 

esclarecimentos. O Senhor Presidente convidou o Vereador 

Eurides Rodrigues para fazer seus questionamentos. Vereador 

Eurides Rodrigues Cumprimentou a todos os presentes, 

ouvintes e perguntou ao Gessé sobre a operação tapa 

buracos, onde em muitos bairros como no Portal Residence 

nem compensa mais tapar os buracos, é preciso recapear de 

novo, então quer saber se tem alguma previsão. Senhor Gessé 

da Silva Andrade disse que realmente o vereador tem razão 

de falar da pavimentação do Portal Residence, onde o ideal 

é fazer o recapeamento, mas em sua pasta infelizmente só 

está com a operação tapa buracos para resolver 

parcialmente. Mas hoje se fosse fazer um projeto de 

recapeamento o custo seria de uns quinze milhões pra fazer 

em todas as regiões da cidade, então é hora de lutar e 

buscar emendas pra recapear toda a cidade, porque a maioria 

dos bairros tem mais de dez anos, o Portal Residence que é 

um bairro novo já tem mais de dez anos, imagina os outros. 

Mas infelizmente o que pode fazer é o básico, tapar os 

buracos para a população transitar. Vereador Eurides 

Rodrigues Perguntou sobre a situação do cemitério, se agora 

terá uma equipe permanente para fazer a limpeza ou será de 
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quinze em quinze dias? Senhor Gessé da Silva Andrade disse 

que está atendendo a solicitação do vereador Fi da Paiol 

para dar uma melhorada, mas irá fazer um cronograma para 

manter o cemitério sempre limpo para não acontecer o 

acúmulo. Vereador Eurides Rodrigues perguntou se não tem 

como contratar um caminhão para fazer a manutenção das 

lâmpadas na cidade. Senhor Gessé da Silva Andrade disse que 

o prefeito não quer terceirizar esse serviço e também acha 

melhor não fazer isso, porque é um dinheiro especifico e 

pode causar algum problema com o tribunal de contas; 

comentou ainda a respeito do recapeamento, falando que tem 

um consórcio e que a gerência de obras está lutando para 

fazer o recapeamento da cidade, se der certo e vir todos os 

equipamentos do consórcio pra cá e tiver condição 

financeira de comprar o material, vai resolver grande parte 

da situação do recapeamento. Vereador Eurides Rodrigues 

agradeceu a presença do Gessé e pelo esforço em tentar 

fazer tudo que é solicitado. O Senhor Presidente convidou a 

Vereadora Lourdes Elerbrock para fazer seus 

questionamentos. Vereadora Lourdes Elerbrock cumprimentou o 

Gessé, a Viviane que é a moça da licitação tão falada, 

todos os presentes, ouvintes da rádio Cultura e abriu um 

parêntese para parabenizar dois aniversariantes de hoje que 

está na câmara, professor Miro e o Soares. Aproveitou para 

agradecer ao Gessé que sempre a atende e informou que essa 

semana recebeu moradores do Porto Belo, reclamando que o 

bairro está às escuras e têm muitas pessoas que veem 

estudar no centro, então gostaria que fosse feita uma 

vistoria no referido bairro e também no Ipê. Disse que as 

perguntas que iria fazer já foram respondidas, então deseja 

sucesso, que Deus os abençoe e que a lei da licitação 

melhore e seja menos burocrática, para que possa adquirir 
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as coisas com mais facilidade. Senhor Gessé da Silva 

Andrade agradeceu a vereadora Lourdes e disse que está a 

disposição, como servidor público procura estar sempre com 

as portas abertas para atender a todos. O Senhor Presidente 

convidou o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior para 

fazer seus questionamentos. Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior cumprimentou o Senhor Presidente, nobres 

vereadores, vereadoras, público que se faz presente nesta 

casa de leis, àqueles que ouvem pela Rádio Cultura, que 

acompanham pelo facebook, cumprimentou a Viviane, o Gessé e 

disse que inicialmente não tinha muitas perguntas, mas a 

medida que foi conversando foram surgindo algumas dúvidas. 

Abriu um parêntese porque precisa fazer menção tanto ao 

Gessé quanto a Viviane, o Gessé é uma pessoa que conhece há 

muito tempo e sabe do seu empenho, da sua dedicação e da 

sua luta para tentar fazer o melhor e em relação a Viviane, 

no início do mandato tudo o que não acontecia na prefeitura 

era atribuído à licitação, principalmente no ano de 2017, 

mas conhece a pessoa da Viviane e pode dizer com toda 

franqueza que dificilmente vai achar alguém com a sua 

técnica, seu conhecimento e com sua dedicação ao setor, 

porque sabe que aquele núcleo funciona e que tem gente 

capacitada para fazer isso, então a sua preocupação não é 

essa porque o problema não está no setor específico da 

licitação, a sua preocupação é antes de chegar lá e depois, 

porque daí trava. Feita essa consideração, perguntou ao 

Gessé quem controla a utilização do recurso da Cosip. 

Senhor Gessé da Silva Andrade disse que o recurso da Cosip 

tem uma parte na gerência de obras que é utilizado para 

novos projetos de iluminação e outra parte com ele, que 

utiliza o recurso para iluminação e manutenção. Vereador 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior perguntou qual é o saldo 
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atual da conta bancária da Cosip. Senhor Gessé da Silva 

Andrade disse que hoje quatrocentos mil reais 

aproximadamente, mas foi feita a solicitação de um caminhão 

novo que custa em torno de duzentos a trezentos mil reais. 

Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior perguntou se esse 

processo de licitação da compra de um novo caminhão está em 

que fase? Senhor Gessé da Silva Andrade disse que já está 

com a Viviane, na licitação. Senhora Viviane Ribeiro 

Bogarim Capilé disse que foi esse que recebeu uma semana 

antes do carnaval e que ontem foi para o gabinete do 

prefeito para que ele autorize a compra. Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior perguntou ao Gessé qual o ano de 

fabricação dos dois caminhões que tem hoje da iluminação? 

Senhor Gessé da Silva Andrade disse que é de 2010 e 2011. 

Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior quais as condições 

atuais deles? Senhor Gessé da Silva Andrade disse que as 

condições não estão boas não, um está na manutenção e o 

outro também precisa ir, mas a hora que chegar o novo 

caminhão, irá reforma-los.  Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior disse que foi falado que o caminhão custa em 

torno de duzentos e noventa mil, é isso? Senhor Gessé da 

Silva Andrade disse que sim, mas na licitação pode baixar 

por questão de ata de preço. Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior comentou que no final de 2017 foi utilizado em 

torno de um milhão cento e vinte e seis mil do recurso da 

Cosip para a folha de pagamento, então quer saber se é de 

conhecimento dele se no final de 2018 também foi utilizado? 

Senhor Gessé da Silva Andrade disse que em 2018 teve uma 

alteração na legislação de que a administração pode 

utilizar trinta por cento para pagar o servidor, então deve 

ter utilizado, mas não tem certeza. Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior disse que tem conhecimento dessa emenda 
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constitucional que autoriza os municípios a fazer essa 

utilização, mas como perguntou antes e o senhor respondeu 

que é responsável ou co-responsável pelos recursos da 

Cosip, por isso questionou a respeito se foi ou não 

utilizado e o senhor acredita que sim, mas não tem certeza. 

Então quer saber se é o Senhor ou a gerência de obras que é 

responsável pela manutenção de ruas onde não existe asfalto 

ainda? Como ruas do Jardim Paraíso do lado esquerdo, Rua 

José de Oliveira, Rua Rosinha, enfim, aquela região onde 

não tem asfalto ainda, quem é o responsável pela manutenção 

para dar o mínimo de condição de trafegabilidade. Senhor 

Gessé da Silva Andrade disse que naquele setor tem uma 

empresa que está fazendo aquele trabalho, mas no setor de 

serviços urbanos não tem uma motoniveladora, não tem uma pá 

carregadeira, quem está com esses equipamentos hoje é o 

núcleo de manutenção das estradas rurais. Quando tem um 

problema desse tipo é a Ana Paula que tem cuidado desse 

setor, porque ele não tem esse equipamento, o que tem é um 

caminhão caçamba e uma minicarregadeira, então não tem 

condições de dar manutenção, mas se a empresa terceirizada 

está prestando um serviço, fica até complicado ir até lá, 

pode dar algum problema. Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior informou que nessas ruas não estão tendo nenhum tipo 

de manutenção, nem da prefeitura, nem de outra empresa. 

Senhor Gessé da Silva Andrade falou que é a gerência de 

obras que tem o equipamento específico para fazer essa 

manutenção. Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior 

perguntou quantos caminhões dispõe hoje em operação 

funcionando e coletando lixo na cidade. Senhor Gessé da 

Silva Andrade disse que são três caminhões funcionando e 

que estão trabalhando. Dois caminhões Agralle que tem dois 

anos e pouco de uso e um mercedes simples que é mais 
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antigo, mas já solicitou o aluguel de um caminhão de lixo 

pra poder fazer a devida manutenção nos caminhões. Vereador 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior pediu pra ele ser mais 

específico sobre ter solicitado o aluguel do caminhão. 

Senhor Gessé da Silva Andrade disse que está no setor de 

licitação também. Senhora Viviane Ribeiro Bogarim Capilé 

informou que o pedido já chegou e o processo está no site, 

só não sabe qual o número do pregão, mas na realidade é 

aquela regra, vai ser licitado ainda, aí depois da 

operacionalização do processo concluído, será feito pela 

gerência solicitante. Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior perguntou a Viviane quando chegou esse processo lá. 

Senhora Viviane Ribeiro Bogarim Capilé disse que não tem a 

data e não tem como precisar isso, mas o procedimento não é 

demorado, chegou este ano, o que acontece é quando o 

procedimento chega e tem uma agenda que está um pouco 

distante, por mais que tenha todo um cuidado, vai ter que 

agendar isso dentro de um espaço, então como o processo deu 

entrada este ano, ele deve estar agendado ou para a segunda 

quinzena do mês de março ou para o início de abril. Senhor 

Gessé da Silva Andrade disse que em novembro e dezembro 

também solicitou e foi feita a licitação de dois caminhões 

de lixo para aluguel, deu tudo certinho, mas a empresa não 

conseguiu cumprir e não teve condições de fornecer o 

equipamento adequado e só trouxe um caminhão; acabando a 

licitação, teve que esperar o processo ter o prazo legal 

para fazer outra solicitação de um caminhão para facilitar 

e por causa de recursos. Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior disse que lembra que no final de setembro e outubro 

já cobrava essa questão da coleta de lixo e foi falado do 

aluguel de dois caminhões, então não deu certo, foi feito o 

processo e a empresa não entregou? Então qual foi a medida, 
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o que foi feito? Senhora Viviane Ribeiro Bogarim Capilé o 

processo quando faz ata por registro de preço a empresa tem 

que cumprir aquilo que ela acordou, mas se tiver qualquer 

impedimento e como não está sobre legislação de contrato e 

sim pela legislação de ata de registro de preço, ele pode, 

se não tiver condições de cumprir, pedir pra sair desse 

processo, claro que é dado o devido processo legal e tem 

que justificar porque isso aconteceu e de que forma isso se 

procedeu para que haja uma solicitação de uma nova compra 

ou de uma nova locação, que é o caso em relação aos 

caminhões, a empresa pediu a anulação do procedimento, foi 

feito uma análise jurídica e foi interpretado em parecer 

que realmente não teria condições de cumprir e nós não 

poderíamos ficar atrelados a ele porque existia uma 

necessidade da gerência. Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior disse que precisa corrigir uma informação, que não 

está sendo feito esse esforço que o senhor relatou aqui 

para baixar gastos. Isso não consegue enxergar, talvez o 

senhor que esteja lá dentro tenha uma visão mais ampliada, 

mas aqui os treze vereadores tem certeza, ainda não 

conseguiram ver esse esforço pra abaixar gastos; o que tem 

é uma engrenagem que não funciona, são setores que não tem 

comandos, setores que tem comandos demais por assim dizer, 

não foi feito uma reforma administrativa como estava 

proposto, inclusive em campanha pelo prefeito Izauri, não 

foi feita a redução dos cargos de gerência, pelo contrário, 

foram deixados alguns postos vagos à revelia, entende que 

sem qualquer planejamento, isso não é com todo respeito, 

redução de gastos. Disse ainda que foi levantado na semana 

passada aqui e que também foi uma das promessas de campanha 

do prefeito Izauri, inclusive em acordo com os presidentes 

de associações de moradores, justamente para poder 
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conseguir manter a manutenção e a limpeza dos bairros da 

cidade, que hoje é praticamente inexistente conforme a 

capacidade da gerência, que o senhor Gessé relatou, 

provavelmente vão passar mais dois anos sem haver a 

contratação de pessoas dos bairros pra poder manter essa 

limpeza, pessoa do próprio bairro, tal qual funciona o 

agente comunitário de saúde, que são pessoas contratadas ou 

concursadas que moram no próprio bairro para facilitar 

justamente o trabalho deles. E comentou que quando faz 

alguma pergunta ou alguma sugestão, é importante que tenha 

a liberdade de dizer se tem um planejamento ou se não acha 

interessante também, porque não tem obrigação nenhuma em 

concordar com o que é falado aqui, pelo contrário, acredita 

que o gerente precisa ter essa liberdade de ter um 

planejamento próprio e avaliar aquilo que deve ou não ser 

aplicado, mas cobra porque foi falado e parece que foi uma 

solução viável; então quer saber se na pasta existe algum 

tipo de planejamento nesse sentido ou estão pensando em 

outra alternativa? Senhor Gessé da Silva Andrade disse que 

isso é uma boa ideia e seria uma boa saída, mas teria que 

procurar meios legais pra fazer tudo certo, mas em seu 

setor tem trabalhado com seus próprios funcionários, mas 

tem cobrado para fazer um novo concurso, um processo 

seletivo, mas está estudando pra fazer um edital. Vereador 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior disse que o senhor Gessé 

relatou a respeito de custo de recapeamento, não vai entrar 

nesse mérito, mas foi anunciado e reafirmado que vem pra cá 

no meio do ano, uma máquina que foi adquirida pelo 

consórcio conesul, uma usina móvel de asfalto; então quer 

saber se essa máquina vai passar pela coordenação do Gessé 

ou da gerência de obras. Senhor Gessé da Silva Andrade 

disse que essa informação não tem, mas se for fazer será 
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preciso arrumar funcionários, mas quem cuida desse 

departamento é a Ana Paula. Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior disse que seria importante o Gessé verificar 

essa situação o mais rápido possível, porque quem tem os 

trabalhadores é a gerência de serviços urbanos, porque a 

obras tem a equipe técnica, mas não vê ela com capacidade 

de tocar esse projeto e realmente aproveitar da melhor 

forma possível a permanência dessa máquina; não podemos em 

hipótese alguma por qualquer que seja o motivo deixar essa 

máquina vir pra cá, ficar aí setenta dias e não ser 

efetivamente e integralmente aproveitada, porque temos 

muita demanda pra essa máquina e tem certeza que nas mãos 

do Gessé quem é que está rodando o dia inteiro e 

acompanhando de fato os problemas do dia a dia, que é o 

objetivo dessa máquina, acredita que possa ter um 

rendimento maior do que nas mãos da gerência de obras, com 

todo respeito à eles, mas acha a finalidade deles é outra. 

Aproveitou para agradecer a presença do Gessé e da Viviane, 

desejou sucesso e pediu para que eles entendam que quando 

as cobranças chegam aqui e são encaminhadas para a 

prefeitura, para as pastas, é porque já chegaram aqui no 

gabinete em grande número, já foram cobrados em todos os 

lugares da cidade por onde andam, através das redes 

sociais, enfim e uma das obrigações deles é encaminhar aos 

setores responsáveis e cobrar para que de fato seja 

efetivado. O Senhor Presidente convidou o vereador Antonio 

Carlos Klein para fazer seus questionamentos. Vereador 

Antonio Carlos Klein cumprimentou aos senhores vereadores, 

a população, Gessé, Viviane e falou que sabe das 

necessidades e das dificuldades todas, tanto na iluminação 

pública, na limpeza, várias coisas, mas como já está no 

terceiro mandato de vereador, que entrou quando o Zelmo era 
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o prefeito, lembra que o questionou em uma reunião aqui na 

câmara junto com os vereadores, o porquê a prefeitura tinha 

na época mil oitocentos e oitenta e sete funcionários e só 

tinha dez pra serviços de limpeza urbanos, ele falou que 

era por questão de concurso e de lá pra cá a situação não 

mudou e ficou até menos de dez pra fazer o serviço de 

limpeza urbana, então todos sabem que é humanamente 

impossível de fazer. Então já até conversou com o prefeito 

e deu uma opção de terceirização de serviços urbanos por 

cooperativa de trabalho, existe uma relutância nesse 

sentido, mas hoje a solução para toda iniciativa privada e 

pública, é terceirizar serviços, não tem outra forma porque 

não tem como abrir um concurso pra contratar cem pessoas 

pra poder fazer esse serviço, não tem recurso pra isso, a 

terceirização talvez sim. Mas indo ao assunto da convocação 

deles que é a iluminação pública principalmente, disse que 

existem vários pontos da cidade com necessidade de troca de 

lâmpadas e reposição de luminárias, em alguns pontos tem 

lâmpadas que ficam acesas durante o dia enquanto deveriam 

estar apagadas e a questão de fazer os reparos de uma forma 

mais rápida através de mutirão ou não fazer. Se iniciasse 

através de um mutirão pegando o pessoal todo como foi feito 

para fazer a limpeza nas escolas, mas sem esbarrar na 

questão dos caminhões, que tem dois caminhões um com o 

braço quebrado e o outro ainda em funcionamento, seu 

questionamento é o seguinte, se existir uma previsão desde 

que não houvesse imprevisto, para que no dia 18 começasse 

um trabalho mais acelerado na reposição de lâmpadas, porque 

sabe que esse trabalho nunca parou, continuou sendo feito, 

mas para ser feito de uma forma mais acelerada a partir da 

próxima semana com o caminhão e com o pessoal que tem, 

seria possível de uma forma mais direcionada se iniciar 
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essas trocas e reposição de lâmpadas nos bairros que estão 

numa situação mais crítica? Senhor Gessé da Silva Andrade 

disse que irá conversar com o pessoal, vai reorganizar e 

fazer uma força tarefa para resolver esse problema, mesmo 

que o caminhão não esteja pronto, porque às vezes tem poste 

que consegue com escada mesmo por ser poste ornamental não 

é tão alto, mais complicado é o super poste que tem dez 

metros ou treze metros de altura é mais difícil, mas com os 

mais baixos vai utilizar uma picape para acelerar esse 

serviço. Vereador Antonio Carlos Klein disse que constatou 

que um dos problemas da iluminação pública da cidade não é 

só a reposição de lâmpadas, mas são as árvores das calçadas 

que cresceram bastante e tem algumas que estão alcançando o 

super poste, então se não fizer uma poda radical dessas 

árvores, a cidade vai continuar as escuras, então quer 

saber se é possível fazer a reposição de lâmpadas e também 

assim como força tarefa vocês mesmo ou contratar o serviço 

de gente especializada nesse sentido para que fizesse a 

poda das árvores da cidade toda para que ficasse realmente 

mais clara durante a noite? Senhor Gessé da Silva Andrade 

disse que o setor tem várias tarefas, como a varrição, 

coleta de galhos, extração de árvores, limpeza de boca de 

lobo e assim por diante, então são os mesmos funcionários 

que fazem tudo e tem que ficar fazendo o rodízio para 

resolver, então as pessoas tendo condições de fazer, pode 

fazer a poda desde que não seja radical, e as podas das 

árvores mais altas que tem feito é a energiza, mas vai 

anotar e tentar fazer essa poda. Vereador Antonio Carlos 

Klein disse que essa colocação que foi feita, de que os 

próprios proprietários poderiam fazer essa poda, tirar um 

pouco das árvores, quem tem condições já poderiam fazer, 

auxiliando assim o serviço da prefeitura, mas fica a sua 
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sugestão que seja feita o mais rápido possível como força 

tarefa para que a cidade possa ficar mais clara e que 

agilize o serviço. Agradeceu a presença do Gessé e da 

Viviane e desejou bom trabalho. Pela ordem o vereador 

Júnior do PT disse que gostaria de prestar uma informação 

que acha importante nessa questão em relação à poda das 

árvores, porque é uma atividade de risco, e como já esteve 

à frente da gerência de meio ambiente quase dois anos, 

disse que hoje existe uma lei de arborização, inclusive com 

um projeto da vereadora Lourdes para alterar alguns artigos 

para facilitar a tramitação dos pedidos; informou que toda 

e qualquer poda precisa ser solicitada uma autorização na 

gerência de meio ambiente, principalmente se estiver 

próxima ao poste de iluminação ou próxima a rede de 

energia, então as pessoas e os moradores não devem tentar 

fazer isso por conta própria, uma, porque a lei não permite 

e outra porque há o risco de morte inclusive. Sabe que hoje 

só tem um caminhão funcionando então dificilmente esse 

serviço vai ser realizado antes da aquisição do novo 

caminhão, e se as pessoas quiserem fazer, contrate um 

profissional habilitado pra isso, porque existe um risco de 

fato, eminente de tomar um choque e perder a própria vida 

inclusive. Então precisava fazer esse esclarecimento, por 

não ser é viável. O Senhor Presidente agradeceu ao vereador 

Júnior e convidou a Vereadora Rosangela Farias Sofa para 

fazer seus questionamentos. Vereadora Rosangela Farias Sofa 

cumprimentou aos ouvintes da rádio Cultura, nobres edis, 

Gessé, Viviane, dizendo que vários pontos já foram 

questionados e bem debatidos e em seu ver o Gessé deixou 

bem claro que temos oitenta servidores para fazer todo o 

trabalho que a cidade precisa pra se manter bem cuidada. 

Falou que recebe em seu gabinete a demanda de limpeza de 
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bueiros, corte de árvores, iluminação pública, limpeza de 

terrenos baldios, inclusive de prédios públicos, tapa 

buracos, coleta de lixo, varrição das ruas, pintura de meio 

fio e caminhões de terra, então somando na quantidade de 

tarefas, são nove serviços prestados dentro da sua gerência 

com oitenta funcionários para fazer, se dividir em partes 

iguais dá menos de nove pessoas para cada serviço e com um 

caminhão, então não tem viabilidade nenhuma, é muito 

serviço com efetivo que não corresponde para atender a 

demanda da cidade inteira. Falou ainda que o processo 

licitatório é muito moroso, demorado e com muita 

burocracia; então perguntou se tem algum serviço 

terceirizado dentro da gerência? Senhor Gessé da Silva 

Andrade disse que o único serviço terceirizado que tem é 

coleta de lixo hospitalar. Vereadora Rosangela Farias Sofa 

disse que isso é desumano e perguntou se está acontecendo a 

limpeza de bueiros. Senhor Gessé da Silva Andrade disse que 

só os emergenciais. Vereadora Rosangela Farias Sofa 

perguntou sobre corte de árvores. Senhor Gessé da Silva 

Andrade disse que tem uma demanda grande, mas também só 

está fazendo os emergenciais. Vereadora Rosangela Farias 

Sofa disse que enquanto estão aqui discutindo, está 

recebendo alguns pedidos como um, falando que atrás do 

escritório do Raphael Chociai tem uma árvore seca há mais 

de dois anos. Senhor Gessé da Silva Andrade disse que é 

preciso verificar se tem a licença para extrair, se tiver 

vai providenciar. Vereadora Rosangela Farias Sofa disse que 

a pasta do Gessé oferece serviço para toda sociedade, é 

diferente de um serviço da assistência social que oferece 

serviço somente para àqueles que estão cadastrados, que são 

baixa renda. Então essa pasta oferece serviço para o pobre 

e o rico, para toda a cidade e que tem um déficit de 
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funcionários muito grande, então quer saber se essas 

oitenta pessoas que presta serviço nesta pasta já está 

contando com os vinte detentos do semiaberto? Senhor Gessé 

da Silva Andrade disse que sim. Vereadora Rosangela Farias 

Sofa falou que essa pasta tem que ser melhor distribuída, 

que é preciso colocar mais pessoas para oferecer um serviço 

de qualidade para o munícipes de Naviraí, porque é uma 

preocupação desta casa de leis sobre o atendimento aos 

munícipes, independente do grau financeiro de cada um, 

porque hoje não estamos conseguindo oferecer um serviço 

público básico para todos infelizmente. Agradeceu ao Gessé 

pela presença e disse que faz das palavras do Júnior as 

suas quanto ao departamento de licitação, porque vê que tem 

uma licitação séria, capacitada e que evoluiu muito. Disse 

ainda que hoje foi anunciado que o prefeito e a gerência de 

obras estariam em Mundo Novo para o sorteio da máquina tapa 

buraco e já se antecederam e já fizeram um pedido da massa 

para quando a máquina chegar não ficar parada nem um 

minuto, porque já sabem da demanda, das cobranças e o 

quanto a população está tendo de prejuízo devido a tantos 

buracos. Então da sua parte agradeceu e disse o que está 

faltando é mais gente para trabalhar nessa gerência. O 

Senhor Presidente convidou o Vereador Fabiano Domingos dos 

Santos para fazer seus questionamentos. Vereador Fabiano 

Domingos dos Santos cumprimentou o Senhor Presidente, 

nobres vereadores, Viviane, Gessé, público presente e 

ouvintes da Rádio Cultura. Falou que aqui todos os 

vereadores pediram para fazer a limpeza do cemitério e quer 

saber do Gessé se essa limpeza será feito a cada quinze 

dias ou a cada trinta dias? E aproveitou para pedir para 

cortar algumas árvores que estão prestes a cair. Senhor 

Gessé da Silva Andrade disse que irá fazer o relatório 
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dessas árvores e encaminhar para o meio ambiente para fazer 

o laudo e poder extrair o mais rápido possível; sobre a 

limpeza disse que vai tentar fazer de quinze em quinze dias 

para manter o cemitério limpo. Vereador Fabiano Domingos 

dos Santos Comentou que na Avenida Glória de Dourados tinha 

uns buracos perto do meio feio, onde colocaram umas placas, 

mas agora os buracos aumentaram e essas placas estão 

praticamente no meio da avenida, então quer saber por que 

até o momento não taparam? Senhor Gessé da Silva Andrade 

comentou que irá verificar. Vereador Fabiano Domingos dos 

Santos agradeceu. O Senhor Presidente disse que faria 

algumas ponderações por não ter mais nenhum vereador 

inscrito. Presidente Simon falou que diante de tantas 

cobranças não poderia deixar de se manifestar, falando que 

nota que há um esforço da parte das pessoas responsáveis 

por suas pastas, então agradeceu a presença da Viviane, 

falando que acredita muito na equipe de licitação da 

prefeitura porque sabe da capacidade de todos e notou que 

há o máximo de agilidade dentro do possível, na questão de 

compras, empenho, licitação, mas quando sai dali tem a 

demora e não funciona bem, agora não sabe se é da parte do 

Gessé que está apenas quatro meses e coloca que são poucas 

pessoas trabalhando, mas que vem se esforçando, ou ainda é 

de quando estava o Adriano na pasta, mas a questão é que 

não está funcionando bem, tanto que estão aqui há dois anos 

e três meses e ainda estão falando de lâmpadas, isso causa 

até um constrangimento, mas é preciso passar por cima do 

constrangimento e cobrar porque todos sabem se não mudar o 

pensamento do prefeito a respeito das questões básicas do 

município no geral e ele não se der conta que a pasta de 

serviços urbanos é a que traz o mínimo de dignidade para 

população, como a iluminação pública, rede de esgoto, tapar 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

buracos nas ruas e limpeza do município, essa gestão não 

flui, o prefeito tem que dar um passo atrás e ver que na 

gestão passada algumas coisas davam certo, como a operação 

tapa buracos que era constante agora não vê nada 

acontecendo para acabar com os buracos, falaram da usina 

móvel, mas não vai resolver muito o problema porque irá 

ficar apenas setenta e seis dias aqui, sobre a iluminação 

pública, tem ainda o caminhão quebrado e nas outras 

questões nem entra no mérito, que não tá funcionando quase 

nada. Muitas vezes se vê cobrando das gestões passadas, mas 

cabe cobrar de dois anos e meio pra cá, tem que ser desta 

gestão, é preciso ter o mínimo de organização e 

planejamento possível que é o que não existe na gestão do 

Izauri, porque só pensam no que vai acontecer lá na frente, 

o que tem de bom pra vir, torce pra que venha, mas é 

preciso ter pé no chão, então cabe ao Gessé como gestor da 

pasta se atentar quanto a parte organizacional e deixa aqui 

o respeito e admiração pelo empenho, mas não é o bastante 

para resolver, é preciso intensificar os trabalhos. 

Aproveitou para perguntar ao Gessé até onde a pasta dele 

atinge e se ele realmente toma as decisões para as 

demandas, se faz alguma parceria com a gerência de trânsito 

na questão das vias públicas ou o trânsito responde à 

gerência de obras? Senhor Gessé da Silva Andrade disse que 

a gerência de serviços públicos é uma gerência que atende 

todas as outras gerências, seja na questão de pinturas, 

limpeza, na manutenção de veículos, saúde, iluminação 

pública, extração de árvores, colocação de placas, enfim 

tudo misturado, então seria preciso sentar com os 

vereadores para fazer o organograma da gerência de obras e 

também do serviço público para melhorar porque estão 

entrelaçados. Sobre o trânsito, quando é projeto tem que ir 
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pra obras porque lá tem o engenheiro e arquiteto, mas 

quando é para fazer sinalização e colocar placas é no 

serviço urbano, então um ajuda o outro. Presidente Simon 

disse que realmente falta organização até para alinhar essa 

questão, porque quando fala em se reunir com os vereadores 

para organizar, infelizmente eles não têm esse poder, não 

pode intervir, é preciso sentar com o prefeito municipal e 

definir pelo que de fato é responsável, porque hoje nota-se 

que é uma grande confusão, ninguém sabe para quem são as 

demandas, se é para o Gessé, para Ana Paula ou para o 

Emerson. Mas apesar das críticas, torce para que dê tudo 

certo e sabe que essa organização não depende só dele, 

porque está sempre cobrando o organograma juntamente com 

outros parlamentares porque sabem que é o básico para saber 

de fato quem responde pelo o que, mas ainda não conseguiram 

êxito nessa cobrança. Então espera que o Gessé como gestor 

tenha um cuidado com a organização porque senão depois 

poderá responder por coisas no qual não é responsável; fica 

o seu posicionamento e sua indignação com a atual gestão, 

mas deseja toda sorte do mundo ao Gessé em frente à pasta e 

que esta casa está sempre a disposição. Agradeceu pela 

presença. Senhor Gessé da Silva Andrade agradeceu pela 

oportunidade a todos os vereadores e aos funcionários da 

gerência de serviços públicos que são uns guerreiros que 

tem lutado junto para fazer a diferença e agradeceu ainda 

ao prefeito por tê-lo nomeado nessa gerência, mesmo sabendo 

que a luta é grande e que tem muita carga nas costas, 

acredita que em nome de Jesus vão vencer as dificuldades e 

farão o melhor para o povo e para a cidade, agradeceu 

também ao vereador Júnior do PT que sabe da realidade e que 

tem lutado para melhorar. Senhora Viviane Ribeiro Bogarim 

Capilé disse que como gerente de núcleo de licitação 
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gostaria de agradecer a oportunidade que foi dada para 

poder esclarecer a população qual é o procedimento de 

compra da administração pública, e como foi dito por vários 

vereadores que a hora que dá o problema a culpa é da 

licitação, então agradece em nome do presidente a todos os 

vereadores o convite, porque viu como oportunidade de 

esclarecer a todos àqueles, que não é o problema da 

licitação, é moroso, é demorado, mas é assim que o 

legislador estabeleceu o método de controle do recurso 

público, então é preciso se submeter a ele. Agradeceu a 

essa casa de leis por poder entrar nas casas das pessoas e 

prestar esclarecimentos que muitos não tinham essa 

informação e aproveitou para convidar a população que tiver 

vontade de conhecer uma sessão pública de licitação, que 

façam uma visita porque qualquer cidadão tem o direito de 

estar numa sessão, claro que não vai poder se manifestar, 

mas se tiver alguma dúvida e for pertinente e não houver 

nenhum tipo de impacto na sessão, toda equipe de licitação 

poderá prestar os esclarecimentos. Agradeceu a equipe de 

licitação que tem compromisso e responsabilidades únicas, 

porque todos que estão ali tem ciência que qualquer retardo 

e qualquer apego a um processo vai causar dano a alguém, 

então por isso que buscam a celeridade e a otimização do 

serviço no sentido de ter qualidade dentro desse 

procedimento. O Senhor Presidente comunicou que o horário 

normal para apresentação do expediente já passou e ainda 

tem alguns projetos para serem votados na ordem do dia, 

então solicitou a votação para a dispensa da apresentação 

das proposições transferindo-as para a próxima sessão 

ordinária. Em seguida colocou em votação, sendo aprovada 

por dez votos favoráveis a transferência do expediente para 

a próxima sessão. O Senhor Presidente determinou à 1ª 
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Secretária que faça a leitura da Ordem do Dia. Em segunda e 

última discussão e votação o Projeto de Lei Complementar n° 

2/2019 de autoria da Mesa Diretora do Poder Legislativo 

Municipal; que em súmula: Concede reposição salarial aos 

servidores da Câmara Municipal de Naviraí e altera os 

anexos I e II da Lei Complementar nº 001, de 14 de 

fevereiro de 2001, que "Dispõe sobre o plano de cargos e 

remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Naviraí, 

Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências" 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável, 

Relator Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, acompanhado dos 

vereadores Antônio Carlos Klein e Ederson Dutra. O Senhor 

Presidente colocou em segunda e última discussão e votação 

o Projeto de Lei Complementar nº 02/2019 de autoria da mesa 

diretora do poder legislativo municipal. O Senhor 

Presidente declarou o Projeto de Lei Complementar nº 

02/2019 de autoria da mesa diretora do poder legislativo 

municipal aprovado em segunda e última discussão e votação, 

por doze votos favoráveis. Em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei n° 03/2019 de autoria do Poder 

Executivo Municipal, que em súmula: Revoga a Lei nº 2.067 

de 16 de outubro de 2017, que “Autoriza a doação de área de 

terras, medindo 1.014,89m², localizada no Distrito 

Industrial, denominada Lote 03-A da Quadra R, para a 

empresa Victor Soares Giordani – MEI”. Parecer da Comissão 

de Justiça, Legislação e Redação favorável, Relator Josias 

de Carvalho, acompanhado dos vereadores Marcio André 

Scarlassara e Ederson Dutra. Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento, Relator Ederson Dutra, acompanhado 

dos vereadores Presidente Luiz Alberto Ávila Silva Júnior e 

Antônio Carlos Klein. O Senhor Presidente colocou em 

primeira e única discussão e votação o Projeto de Lei n° 
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03/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal. O Senhor 

Presidente declarou o Projeto de Lei n° 03/2019 de autoria 

do Poder Executivo Municipal, aprovado em primeira e única 

discussão e votação, por doze votos favoráveis. TRIBUNA. O 

Senhor Presidente convidou o Senhor José Aparecido Pereira 

dos Santos para fazer uso da tribuna por dez minutos. 

Senhor José Aparecido Pereira dos Santos cumprimentou o 

Excelentíssimo Senhor Presidente deste douto parlamento, em 

nome das três edis que brilhantemente nos representa nesse 

município cumprimentou os demais integrantes deste 

parlamento, cumprimentou o público que os acompanha por 

meio das redes sociais e também da rádio cultura e todos os 

sites que dão cobertura em especial o Portal Veja MS, na 

pessoa do Senhor Claudemir Werli. Iniciou dizendo que 

sempre respeitou esse parlamento porque acredita na 

seriedade, na hombridade, na transparência, na 

sensibilidade, na lealdade, no compromisso de todos os edis 

na defesa dos interesses dos munícipes. No entanto quer 

demonstrar sua insatisfação, seu desconforto, 

descontentamento em razão da iniciativa adotada por um 

vereador que respeita e que quer o bem, que é o campeão na 

luta pela saúde dos munícipes que aqui reside; no entanto o 

ato que vai relatar, repudia, discorda e não vai anuir, 

está se referindo ao decreto legislativo nº 5 de autoria do 

edil Marcio André Scarlassara, seu amigo, uma pessoa que 

admira que pretende conferir, outorgar o título de cidadão 

Naviraiense ao Senhor Aud de Oliveira Chaves, Diretor e 

Presidente Estadual da Agepen. Disse que a lei 1.941 em 

2015 criou uma explicação para o artigo 2 da lei 914 que 

determina que a concessão de título de cidadão Naviraiense 

só pode ser conferida aqueles que morarem em Naviraí há 

mais de vinte anos e considerando àqueles que são 
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autoridades como delegados de polícia, juízes, promotores e 

outros, o prazo é reduzido para quatro anos, não é do seu 

conhecimento que o Senhor Aud de Oliveira Chaves reside em 

Naviraí, não conhece serviços relevantes que ele tenha 

prestado, a não ser na condição de ser servidor público que 

o estado já o remunera, já garante a ele remuneração 

suficiente para que possa ser efetivado o reconhecimento 

dele. Quando ele assumiu a sua pasta, foram definidas as 

atribuições que ele deveria cumprir e se elas não são 

extensivas, se ele não é integrado a nenhuma entidade, se 

não presta serviço voluntário, não há de se conceder ao 

mesmo tal honraria. Então ficou horrorizado, descontente, 

ademais é preciso respeitar a assessoria jurídica dessa 

casa que conhece a lei e deve se posicionar de forma 

contrária, entende que o plenário é soberano, pode votar 

favorável, no entanto entende que o papel do vereador é 

cumprir a lei e a se a norma não tem validade e não vai ser 

respeitada, tem que revogar, rasgar e fazer as coisas de 

acordo com nossos interesses políticos e interesse 

particular. Não podemos concordar, a sociedade tem que 

respeitar o vereador, mas tem que se manifestar e não 

ficarmos calados quando entendermos que uma legislação em 

vigor não está sendo cumprida, não está sendo respeitada e 

que está fugindo do princípio da reserva legal; então deixa 

aqui a sua indignação, seu desconforto, seu 

descontentamento e entende que a câmara deve reprovar esse 

projeto, não de uma forma a desrespeitar e desmerecer o 

servidor e a dizer que o parlamentar não contribui com a 

sociedade, não é isso, é porque entende que esse projeto 

não atende os requisitos da lei 1.941 que foi promulgada e 

sancionada em 2015 com a emenda ao artigo 2 que foi 

sancionada pelo prefeito Leandro Peres de Matos. Por 
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questão de ordem o Vereador Marcio André Scarlassara pediu 

a palavra. O Senhor Presidente cedeu o direito de resposta 

na tribuna para manter o regimento interno. Vereador Marcio 

André Scarlassara cumprimentou a todos e disse que vai 

falar para que a população possa entender o que o colega 

Cido colocou aqui, mas que respeita a sua posição. Disse 

que aqui já encaminhou título de cidadão Naviraiense a 

várias pessoas, várias autoridades que já foram 

contemplados, como o governador do estado, Tereza Cristina 

que muito fez por Naviraí e faz e não reside em Naviraí, 

deputada Mara Caseiro, Clóvis da receita federal que muito 

contemplou Naviraí com doações de mercadorias apreendidas, 

então não podia deixar de homenagear o Dr. Aud que é 

presidente da Agepen, como todos naviraienses e região 

sabem, já tivemos aqui uma rebelião e o Aud ficou por 

vários dias em Naviraí organizando, onde colocou em ordem. 

Fora isso, ainda teve um olhar carinhoso com Naviraí, onde 

possibilitou o convênio com a Agepen para fornecer pão para 

a guarda mirim, fazer roupas para entidades carentes e 

possibilitou termos um dos melhores presídios recuperados 

do estado, então ele é ativo à sociedade Naviraiense, ao 

contrário do Senhor Cido, onde não vê nenhuma ação social, 

mas que poderia estar ajudando entidades também mesmo com 

sua deficiência; criticar é fácil, mas é preciso saber. 

Aqui temos o livre arbítrio sim, de podermos dar esse 

título de cidadão a essa autoridade que fez e faz muito por 

Naviraí; então senhor Presidente fica ressaltado aqui que 

esse vereador solicitou a mesa diretora o título a uma 

autoridade que fez e faz muito por Naviraí, ressaltando 

ainda que temos o maior número de agentes penitenciários 

graças ao Dr. Aud que encaminha para Naviraí todos seus 

pedidos. Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior 
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cumprimentou o excelentíssimo senhor Presidente, 

excelentíssimos vereadores, vereadoras, público que se faz 

presente nessa casa de leis, aqueles que ouvem pela rádio 

cultura e que acompanha pela rede social, bom dia a todos. 

Disse que hoje tivemos a presença aqui do gerente de 

serviços públicos que demonstrou de forma muito precisa a 

sua vontade, sua dedicação e mais uma vez provou pra todos 

os vereadores a falta de capacidade da gestão mesmo, de 

conseguir fazer o básico para as pessoas, de conseguir 

manter a cidade limpa, os bairros limpos, de conseguir 

manter a regularidade na coleta de lixo, de conseguir 

manter a cidade clara, com as lâmpadas funcionando, então 

não estamos conseguindo manter o básico e infelizmente 

vemos o prefeito trazer ideias mirabolantes ou coisas muito 

difíceis de serem alcançadas pra quem sequer está 

conseguindo fazer o básico. Disse que lembra muito e faz 

referência a um desenho de alguns anos atrás, o fantástico 

mundo de Bob, uma viagem sem limite, algo fora da 

realidade, não consegue sequer fazer o básico e está 

sonhando e imaginando coisas extraordinárias sendo que 

todos sabem que não é esse o momento. É preciso manter o 

básico, manter a santa casa funcionando e hoje não tem 

esparadrapo na santa casa, então não dá pra pensar muito 

além, muito grande; sempre está carregando as propostas de 

governo, até para facilitar as cobranças que são lembranças 

do que foi prometido durante a campanha e de fato nada está 

acontecendo infelizmente. O que tem acontecido na nossa 

cidade é por conta da iniciativa privada, é por conta do 

nosso povo que é trabalhador, povo guerreiro que não 

desiste, não abaixa a cabeça e por isso a cidade não parou 

ainda; algumas empresas têm vindo por conta própria para o 

nosso município se instalar, compram o terreno, alugam seu 
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imóvel e vem para poder contribuir para o desenvolvimento 

de Naviraí, então sejam muito bem vindas. Disse ainda que o 

artigo 220 da Constituição Federal fala que “a manifestação 

do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 

qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer 

restrição, observado o disposto nesta Constituição”. Esse é 

o artigo que fala sobre a liberdade de imprensa, isso é uma 

cláusula constitucional que dá aos veículos de comunicação, 

aos órgãos de imprensa liberdade de elaborar suas matérias, 

de criar seus conteúdos e informar a população, mas o que é 

imprensa? Qual o conceito disso? Um dos conceitos é a 

designação coletiva dos veículos de comunicação que exerce 

o jornalismo e outras funções de comunicação informativa em 

contraste com a comunicação puramente propagandística ou de 

entretenimento; então não é para propaganda e não é para 

entretenimento, imprensa tem a ver com jornalismo, com 

informar a população. Está falando isso porque infelizmente 

hoje vemos poucos veículos de comunicação que tem exercido 

a liberdade de imprensa, porque em sua singela visão de 

quem não é um comunicador formado na área, exercer essa 

liberdade de imprensa é informar a população de tudo o que 

acontece em nosso município, por exemplo, é ter matérias 

jornalísticas que relatam aquilo que vai bem, mas que 

relatam aquilo que vai mal também, os acontecimentos da 

nossa cidade; infelizmente o que temos visto hoje, uma 

imprensa, não todos obviamente, mas alguns veículos de 

comunicação que se intitulam jornalísticos, mas que não 

cumprem a função e sequer exercem a liberdade de imprensa 

porque estão amarrados. Então gostaria de destacar que essa 

semana saiu uma matéria, mais uma da série de matérias das 

diárias dos vereadores, como um grande fato jornalístico da 

nossa cidade, diante da falta de esparadrapo na santa casa 
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o jornalista que se diz jornalista, prefere falar das 

diárias dos vereadores; e aí como presta contas das suas 

coisas, disse que as diárias do vereador Júnior do PT em 

2018 somam mil trezentos e noventa e nove reais, em 2019 

dois mil duzentos e trinta e três reais, essas são as 

diárias do vereador Júnior, aproximadamente quase quatro 

mil reais em quase um ano e meio em viagens que houve a 

real necessidade em estar em Campo Grande para poder 

trabalhar em prol da nossa população e disso tudo, fora as 

outras tantas viagens que faz e todos fazem sem custo 

nenhum pra câmara, mas isso não tem interesse jornalístico, 

o que é interessante é falar das diárias dos vereadores 

como se fosse o grande mal de todo o município. Então vai 

dizer e tem certeza que todos têm relatos semelhantes, ou 

pelo menos quase todos, mas este vereador em míseros um ano 

e pouco que foi em inúmeras viagens para Campo Grande, 

poucas delas com o ressarcimento das diárias, conseguiu um 

milhão de reais que já se encontra na conta da prefeitura 

para a compra de uma escavadeira e uma pá carregadeira, 

duzentos e cinquenta mil reais de equipamentos e um carro 

para o assentamento juncal, duzentos e oitenta mil reais 

para um trator com implementos para o Instituto Federal que 

será entregue sexta-feira agora com a presença do deputado 

Vander Loubet e mais cem mil reais pra ar condicionado nas 

escolas municipais com o ex-deputado Amarildo Cruz, 

totalizando um milhão e seiscentos, mas isso não é 

interessante, o que é interessante é falar que o vereador 

gastou quatro mil reais de diárias. Então foi pesquisar e 

um desses sites que divulgou, o Portal Veja MS, não fala da 

prefeitura, não fala de nenhum problema da cidade, mas 

entende porque em dois anos e pouco da administração não 

existe uma matéria sequer falando dos problemas da 
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prefeitura, segundo esse site específico que gosta de falar 

das diárias dos vereadores, está tudo muito bem, Naviraí 

vai de vento em polpa, só existem coisas boas acontecendo, 

mas a função da imprensa é informar a população daquilo que 

é real, do que realmente está acontecendo ou daquilo que 

não está acontecendo como vemos em nossa cidade, mas isso 

não é interessante; então foi pesquisar o porquê, no portal 

da transparência da prefeitura que é público, essa é a 

grande vantagem da transparência, assim como as diárias dos 

vereadores estão expostas, os gastos com a imprensa também 

estão e esse site especificamente recebeu nesses dois anos 

aproximadamente quarenta e cinco mil reais da prefeitura, e 

não sabe com o que contribuiu com o município e o que tem 

feito; cadê as vantagens e que utilidade tem esse recurso 

de quase cinquenta mil reais destinado a um site, pra que 

serve? Serve pra divulgar aqueles banners de propaganda das 

ações institucionais ou serve para ficar falando bem do 

prefeito? Esse é o seu questionamento. Quando questionou a 

imprensa no ano passado, e aqui tem alguns veículos de 

imprensa, o Geninho que conhece a índole e o Júlio da rádio 

ativa, sabe da capacidade deles e do nível de informação 

que trazem, mas e aí porque não se relata, porque não 

informam a população? Esse recurso serve pra que? Essa é a 

pergunta que deixa e pede que avaliem o que tem sido mais 

proveitoso para o município, se é a atuação do vereador que 

traz um milhão e seiscentos mil reais em menos de dois anos 

para o município ou a atuação de um site que se diz da 

imprensa, que consome quarenta e cinco mil reais no mesmo 

período? Qual a utilidade disso? Para finalizar desejou a 

todos uma boa semana e que fiquem com Deus. Vereador Josias 

de Carvalho cumprimentou o Senhor Presidente, nobres pares, 

senhores presentes e ouvintes da rádio cultura; falou que 
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de fato quer se valer das palavras do vereador Júnior no 

tocante à imprensa, que tem como papel fundamental denegrir 

a imagem do legislativo. É interessante que também nunca 

viu uma matéria falando dos milhares de buracos que tem no 

município, nunca viu esse elemento falar das doze mil 

lâmpadas queimadas que está prejudicando nossa sociedade e 

deixando a bel prazer dos ladrões, nunca viu esse jornal 

falar da coleta de lixo, dos caminhões quebrados, das 

ambulâncias quebradas, parece que esse jornalzinho 

mequetrefe vive no paraíso, não vê os problemas que 

acontece na cidade. A imprensa tem o direito de criticar 

quando é uma crítica construtiva, mas essa é uma imprensa 

maldosa, um jornal medíocre e como foi dito pelo vereador 

Júnior, ele reembolsou praticamente seus cinquenta mil 

reais pra defender e falar bem do executivo; parece que 

estamos no país das maravilhas da Alice, tudo perfeito. Mas 

essa casa de leis é séria, abaixamos os custos da verba de 

gabinetes, reduzindo cinquenta por cento, foi reduzido mais 

cinquenta por cento das diárias, reduzimos os gastos com 

café, então o que esse jornalista mequetrefe quer? Disse 

que esse idiota é um candidato a vereador, como outros no 

mandato passado que falavam mal de vereador, de diárias e 

nenhum deles se elegeu, esse vai ser mais um que não tem 

nada para contribuir com o município. Tem tanta matéria 

importante pra divulgar, falando que chegou a Stara, está 

chegando a Agralle uma concessionária importante, Copagril, 

a Copasul quer ampliar a fiação, vai dobrar a 

produtividade, uma empresa maravilhosa, conceituada e 

reconhecida, mas não viu nenhuma matéria desse camarada 

incompetente; porque se fosse competente não estaria 

atacando esse legislativo de uma forma maldosa e que só vê 

defeitos aqui, do executivo não vê defeitos porque está 
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sendo pago, é dinheiro que está entrando no bolso dele para 

maquiar a administração, então não vai falar mal mesmo, ele 

está mentindo pra população, falando inverdades para a 

população, dizendo que está tudo bem e que a administração 

é perfeita, sendo que estamos vivendo um caos político 

nessa gestão. Os vereadores querem somar e contribuir e 

desde o mandato passado, na época do ex-vereador Dito foi 

devolvido mais de um milhão para ajudar a prefeitura nas 

situações mais urgentes, com o vereador Jaimir também 

devolvemos, inclusive para fazer o alicerce da escola do 

Ipê que até hoje não fizeram nada. Mas vem um medíocre aqui 

e fala que os vereadores não estão fazendo nada, só estão 

pegando diárias, ele é um imbecil e idiota; mas pede perdão 

à população, mas é preciso desabafar, porque estão 

trabalhando, estão economizando para fazer mais uma 

devolução para o prefeito para ajudar essa administração. 

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 doze dias do mês de março do ano de dois 

mil e dezenove. 

 

 

Rosângela Farias Sofa 

1ª Secretária 

 

 

Símon Rogério Freitas Alves da Silva 

Presidente 
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Câmara Municipal de Naviraí 

Ata lida e aprovada na _____ 

 Sessão ___________________ 

em  _____/_____/______ 


