
 

AV. BATAGUASSÚ, 900 – CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ–MS  

1/5 

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

ATA DA SESSÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O TEMA “A SAÚDE PÚBLICA DE 
NAVIRAÍ E SUA REGIONALIZAÇÃO” 

 
 
Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas e 30 
minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do 
Sul, situada na Avenida Bataguassú, 900, deu-se início à Sessão da Audiência 
Pública sobre o tema “A SAÚDE PÚBLICA DE NAVIRAÍ E SUA REGIONALIZAÇÃO”, 
tendo como cerimonialista o Senhor Wilson Soares dos Reis, Diretor de 
Comunicação e Marketing, que deu boas-vindas em nome do presidente, o Senhor 
Jaimir José da Silva, enfatizando que é uma honra receber a todos para esta 
Audiência Pública. Agradeceu a presença das autoridades, dos representantes dos 
Conselhos e das entidades organizadas. Apresentou na sequência o objetivo da 
audiência proposta que tem a finalidade de debater saídas para melhoria da saúde 
pública no município de Naviraí, surgida a partir de uma proposição do Vereador 
Antônio Carlos Klein, juntamente com a Prefeitura Municipal, por intermédio da 
Gerência da área com o tema: A SAÚDE PÚBLICA DE NAVIRAÍ E SUA 
REGIONALIZAÇÃO. Foram convidados para compor a mesa o Excelentíssimo 
Senhor Jaimir José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí; o 
Excelentíssimo Senhor Antônio Carlos Klein, Vereador Proponente desta 
audiência; o Excelentíssimo Senhor José Izauri de Macedo, Prefeito Municipal de 
Naviraí; o Excelentíssimo Senhor Onevan José de Matos, Deputado Estadual; a 
Senhora Dinaci Marques Ranzi, Consultora Técnica da Secretaria de Saúde de 
Mato Grosso do Sul; a Senhora Ruth Lopes dos Santos, Presidente do Cosnelho de 
Saúde de Naviraí e o Senhor Welington Santussi, Gerente de Saúde. O mestre de 
cerimônia agradeceu a presença dos vereadores Claudio Cezar Paulino da Silva, 
Maria Cristina Tezolini Gradella, Lourdes Elerbrock, Luiz Alberto Avila Silva Junior e 
Rosangela Farias Sofa, o Senhor Augusto Cesar Canesin, Presidente da Associação 
Médica de Naviraí, o Senhor Fernando Kamitani, Gerente de Desenvolvimento 
Econômico; a Senhora Maria Telma de O. Minari, Gerente de Assistência Social de 
Naviraí, o Senhor Fernando da Silva Vieira, Secretário de Saúde de Juti, o Senhor 
Leonildo Acosta Martins, Secretário de Saúde de Amambai; o Senhor João Paulo 
Esteves, Consultor da Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul; o Senhor Beto 
Correa Rojas, Assessor de Imprensa da Prefeitura Municipal de Naviraí; o  Senhor 
Fabricio Ozomo, médico; a Senhora Denise Banci dos Santos, Defensora Pública; a 
Senhora Solange Nobre Torres Jorge, Defensora Pública e o Senhor Luciano 
Dobbins, Representante da Universidade Brasil. Para começar a Audiência Pública, 
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o cerimonialista convidou os presentes para entoar o Hino Nacional Brasileiro e o 
Hino de Naviraí. Dando sequência, passou-se a palavra ao Excelentíssimo Senhor 
Jaimir José da Silva, Presidente desta Casa de Leis para declarar oficialmente a 
abertura dos trabalhos; que fez seus agradecimentos às autoridades e público 
presente, cumprimentou o colega Vereador Antônio Carlos Klein pela importante 
proposição, que foi aprovada por unanimidade pelo conjunto de vereadores.  
Frisou que espera ter uma discussão participativa e proveitosa.  Concedeu-se 
então a palavra ao Excelentíssimo Senhor Antônio Carlos Klein, Vereador 
Proponente, que cumprimentou os presentes, e em seguida fez seu 
pronunciamento destacando o porquê de ter chegado a esta Audiência Pública, 
explanou que no ano de 2017 chegaram informações acerca da situação da saúde 
que geraram diversas discussões, e para que esses fatos não ficassem sem uma 
investigação e debate, foi posto no papel o pedido de averiguação do real estado 
da saúde, o que gerou uma Comissão Especial de Investigação por esta Casa de 
Leis, que levantou diversos dados a respeito da saúde municipal e considerando a 
relevância dos dados obtidos, decidiu-se que era pertinente a realização de uma 
Audiência Pública para debater sobre possíveis soluções na área da saúde do 
município e o melhor caminho a seguir. Salientou que hoje em encontro com o 
governador do Estado, o mesmo firmou o compromisso que é parceiro do que for 
decidido como o melhor caminho para a saúde do munícipio. Coordenando os 
trabalhos, o Vereador autor da proposição convidou para uso da palavra a 
Senhora Dinaci Marques Ranzi, Consultora Técnica da Secretaria de Saúde de 
Mato Grosso do Sul, que iniciou a realização da sua apresentação, mostrando 
dados de municípios de Mato Grosso do Sul, explicando o que é a regionalização 
da saúde, qual o quadro seria considerado ideal para o cenário, os benefícios que 
alguns munícipios já obtiveram com a regionalização. Elencou que a 
regionalização já existe desde 2001, e o que leva essa discussão para a 
microrregião de Naviraí é o financiamento. Apontou que a microrregião de Naviraí 
tem características diferentes de outras microrregiões. Apresentou dados de 
recursos que haviam sido direcionados para as regiões de origem federal, estadual 
e municipal, traçando um comparativo da situação, ilustrando qual é a dificuldade 
enfrentada por nosso município. Disse que é preciso pensar em estratégias que 
possibilite as ações no Hospital Municipal, levando em conta sempre o que for 
melhor à população, sendo necessário pensar num modelo de gestão do hospital. 
Frisou que hoje é impossível o Prefeito assumir o compromisso da gestão em sua 
totalidade sem que haja o comprometimento dos índices permitidos para não 
incorrer em improbidade administrativa. Encerrada sua explanação, 
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posteriormente, convidou o Excelentíssimo Senhor Onevan José de Matos, 
Deputado Estadual, que fez questão de dizer que entende a situação e as 
necessidades locais. Falou de sua experiência, questionou as condições hoje do 
município para a implementação da regionalização da saúde, disse que não sabia 
dos valores repassados pelo Estado mensalmente para o custeio da saúde do 
município, e tendo conhecimento, após dados apresentados pela Dinaci, 
considerou os valores antes repassados muito baixos. Ressaltou que 
recentemente houve a correção dos valores, mas considera que para haver a 
regionalização, é preciso mudar o modelo de gestão do hospital.  Disse que tem 
um carinho especial pelo município, que é um deputado da saúde e que sempre 
está a disposição. Criticou o modelo de regulação adotado na saúde,  pois o 
considera uma desculpa para o não atendimento dos pacientes. Pontuou que o 
governador tem feito investimentos na saúde, e que isso não se pode negar. 
Encerrou suas explanações e elogiou o vereador pela iniciativa de propor esta 
audiência. Passou-se então a palavra ao Excelentíssimo Senhor José Izauri de 
Macedo, Prefeito Municipal, que iniciou sua fala fazendo uma retrospectiva da 
gestão que era realizada pelo então deputado, quando o mesmo no passado era 
prefeito deste município, realizando críticas com relação a conduta adotada. Os 
fatos apontados geraram divergências entre as autoridades, tendo que haver a 
intervenção do Vereador, pedindo que não houvessem ataques pessoais que 
desvirtuassem a ideia desta audiência que é unir forças para melhorar a situação 
da saúde no município. Retomando sua fala, o Prefeito frisou que o Hospital 
Municipal é uma grande consumidora de insumos, e que ações vêm sendo feitas, 
tais como a contratação da empresa de consultoria, que se deu com o objetivo de 
entender e melhorar a situação da saúde municipal. O Prefeito fez questão de 
falar do seu compromisso para com os cidadãos, e disse que está aberto a união 
de forças para desenvolvimento da saúde e do município. Concluída sua fala, o 
vereador proponente retomou a palavra, fez algumas considerações e convidou o 
Senhor Fernando da Silva Vieira, Secretário de Saúde de Juti para compor a mesa 
e dar início a fase de perguntas. O secretário questionou o porquê do não 
atendimento das demandas do munícipio de Juti pelo hospital municipal. O 
Senhor Welington Santussi, Gerente de Saúde, respondeu que um grande volume 
de partos da cidade de Juti são atendidos e que neste último ano que está 
atuando no Hospital Municipal, pôde acompanhar que muitos atendimentos são 
realizados. Pontuou que algumas situações não são atendidas por não haver a 
estrutura adequada ao atendimento. O Vereador Antônio Carlos Klein, convidou o 
Senhor João Paulo Esteves, Consultor da Secretaria de Saúde de Mato Grosso do 
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Sul para elencar algumas situações relativas a temática proposta. O deputado fez 
uso da palavra e questionou, se o que se paga por um procedimento do SUS, não 
cobre o custo do que será gasto ao município sede da região, se o Estado não 
repassa o custo ideal necessário, como ficaria a questão da regionalização? 
Salientou que o que se tem visto pelo estado, é a falta de recursos para 
atendimento das demandas. O consultor respondeu que o SUS é um processo de 
contínua evolução e crescimento. Disse que muitos brasileiros têm planos de 
saúde e muitos perderam o acesso à esses planos. A demanda no SUS aumentou e 
os repasses não acompanharam essa demanda. Falou que o sistema caminha para 
um colapso, que a regionalização tenta atender as urgências, sem que haja 
influencias políticas, usando somente o critério de urgência. Assinalou que a 
regulação e a regionalização seria uma forma de amenizar a situação. O vereador 
proponente indagou o consultor, como se dá a Organização Social ou Fundação 
Pública-Privada, de que forma se dá esse maneira de gestão. O consultor explanou 
como é a conduzido esse tipo de gestão e como pode se dar a parceria. Indagou o 
vereador como ficaria a situação dos servidores concursados. Respondeu que os 
servidores concursados são cedidos pelo município à fundação e que não haveria 
qualquer prejuízo aos funcionários. Ainda complementando a fala do consultor, a 
consultora fez uso da palavra para frisar mais alguns pontos pertinentes a esse 
modelo de gestão firmado por parcerias público-privada e das estruturas criadas 
pelo governo para realização de caravanas da saúde, que a seu ver os recursos 
seriam melhores investidos se houvesse os repasses às regiões. O deputado pediu 
a palavra e registrou seu entendimento, discordando do que a consultora havia 
dito sobre as caravanas das saúde criadas, pois a ser ver são muito positivas. Pediu 
a palavra o Senhor Welington Santussi, Gerente de Saúde, para realizar a leitura 
de pergunta que havia sido realizada por presente e dar a devida resposta. O 
Vereador Proponente usou a palavra para lembrar que as discussões deviam ser 
encerradas, dado o horário estabelecido para realização de uma audiência, e que 
considerado a pertinência do assunto, novas audiências deveriam ser realizadas 
para debater questões tais como o que são fundações e parcerias público-privadas 
e como se dá o modelo de gestão. O Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Junior, 
presente na plateia, requereu a palavra, o que lhe foi concedido, apesar do 
adiantado da hora, e o mesmo fez algumas observações de medidas que devem 
ser tomadas por esta Casa de Leis para dar continuidade aos debates da temática. 
O Senhor Augusto Cesar Canesin, Presidente da Associação Médica de Naviraí, 
solicitou a palavra para demonstrar seu ponto de vista, enquanto médico, da 
operacionalização prática das ações, que não exatamente coincidem com o que é 
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aplicado na teoria, narrando as dificuldades encontradas no dia a dia. Disse que a 
saúde pública é um problema geral no Brasil e que precisam ser discutidas 
soluções. Fazendo uso da palavra, já caminhando para o encerramento da 
audiência, o vereador proponente falou da criação de comissões e o chamamento 
de autoridades judiciais, para esclarecer e debater qual o melhor caminho a ser 
adotado. Enfatizou a importância da união, para se exigir o que é preciso. 
Agradeceu mais uma vez aos componentes da mesa e aos presentes. Para fechar a 
Audiência Pública, convidou-se o Excelentíssimo Senhor Presidente, Jaimir José da 
Silva para fazer o encerramento dos trabalhos. O presidente do Poder Legislativo 
Municipal, cumprimentou a todos pela participação, particularmente o Vereador 
Antônio Carlos Klein pela iniciativa.  Destacou que da parte desse Poder Legislativo 
haverá sempre empenho para superação dos obstáculos e a construção de uma 
Saúde Pública mais resolutiva para a população. E, como Presidente desta Casa de 
Leis, deu por encerrada a presente Audiência Pública.  
 
 
Plenário da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos seis 
dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às vinte e duas horas e 
dezesseis minutos.  
 
 
 


