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ATA DA 16a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23/05/2017. 

 

 

 

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

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

Naviraiense nas dependências da Câmara Municipal de Naviraí, Estado 

de Mato Grosso do Sul, situada na Avenida Bataguassú, 900 sob a 

Presidência do Vereador Jaimir José da Silva; Secretariado pelos Edis: 

Maria Cristina Tezolini Gradella e Simon Rogério Freitas Alves da Silva; 

estando ainda presente os vereadores: Josias de Carvalho, Antônio 

Carlos Klein, Claudio Cezar Paulino da Silva, Ederson Dutra, Eurides 

Rodrigues, Fabiano Domingos dos Santos, Lourdes Elerbrock, Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior e Rosângela Farias Sofa. Foi constatada a 

ausência do vereador Marcio Andre 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. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao primeiro secretário para fazer 

a leitura do expediente – ata da Sessão Ordinária realizada no dia 

dezesseis de maio do ano de dois mil e dezessete, se encontra à 

disposição dos nobres pares na secretaria da Casa. Foi lido Ofício nº 

059/2017 – GENHAP de 16 de maio de 2017, de autoria do Senhor 

Gessé da Silva Andrade, Gerente do Núcleo de Habitação Popular, 

encaminhando Projeto de Trabalho Social Preliminar – PTS, a ser 

executado com as famílias selecionadas para o Programa Nelson Trad I, 

II, III e VII, sendo este a segunda etapa do trabalho Social, conforme 

na Portaria do Ministério das Cidades nº 21 de 22 de janeiro de 2014; e 
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Edital de Comparecimento de inscritos sorteados no referido programa, 

para leitura em plenário. 

 

Ofício Nº 005/2017 de 23 de maio de 2017, de autoria da Comissão 

Especial de Inquérito constituída através da portaria nº 108/2017– com 

a Presidente Lourdes Elerbrock, Relator Josias de Carvalho e Membro 

Eurides Rodrigues, que apurou o empréstimo de aparelhos de ar 

condicionado pertencentes à Gerência de Saúde, para as Gerências de 

Desenvolvimento Econômico e Gerência de Serviços Públicos, 

encaminhando parecer conclusivo, ressaltando que os documentos 

analisados pela comissão comprovam que os aparelhos foram devolvidos 

e a comissão por unanimidade decidiu pelo arquivamento do processo 

que atende ao Requerimento nº 42/2017 de autoria do vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior. O Senhor Presidente determinou, que seja 

encaminhada cópia a todos os Vereadores do parecer apresentado e que 

se proceda ao arquivamento do processo, nos termos do Art. 47, 

parágrafo primeiro do Regimento Interno. 

 

 

Apresentação dos Projetos 

 

 

Projeto de Lei Complementar nº 03/2017 de autoria do Executivo 

Municipal; que em súmula: Dispõe sobre a reposição salarial, aos 

servidores públicos municipais da educação básica, da administração 

direta, indireta e fundacional da Prefeitura de Naviraí. Em regime de 

urgência; 

O Senhor Presidente colocou em discussão o regime de urgência. Com a 

palavra o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior que cumprimentou a 

todos e falou que esse é um objeto de cobrança desta Casa e que no dia 
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de ontem esteve na prefeitura e falou com o Senhor Eduardo Mendes, 

gerente de administração, das cobranças que tem recebido e da 

necessidade do encaminhamento desse projeto, que trata do reajuste 

dos servidores e disse que terá o momento oportuno para discutir o 

teor do projeto quando da sua votação, e comentou que sempre se 

manifestou em noventa e nove por cento, contrário a qualquer regime de 

urgência, por entender que a maioria das vezes que é encaminhado não 

se faz necessário de fato, mas nesse caso se manifesta favorável 

porque o quanto antes for discutido e deliberado o projeto de lei que dá 

o reajuste salarial aos servidores, vai poder ser operacionalizado 

dentro da administração e poderão receber, então gostaria que os 

nobres parlamentares também se manifestassem favoráveis ao regime 

de urgência, mesmo que reduz os prazos das comissões, mas que no 

menor tempo possível possam estar votando esse projeto. E lembrando 

a todos que na sessão passada falaram sobre e isso e comentou que o 

projeto de reajuste salarial está entrando no dia de hoje na Câmara e é 

importante que os servidores saibam e tenham ciência, porque os 

vereadores desta casa têm trabalhado com a maior agilidade possível, 

para poder cumprir o seu papel e garantir que as leis e os projetos que 

passam por aqui tenham a sua efetividade também no menor tempo 

possível. Usou a palavra o Vereador Josias de Carvalho, falando que se 

faz valer das palavras do nobre vereador porque também esteve 

cobrando essa agilidade do executivo, porque entende a necessidade 

desse aumento pela defasagem de salários que estamos vivendo nesse 

País, e concorda com o regime de urgência porque tem o tempo hábil 

para que possam discutir esse projeto e ter o entendimento e assim 

aprovar. Com a palavra o Vereador Ederson Dutra que cumprimentou a 

todos e comentou que no dia de ontem na prefeitura, o Senhor Eduardo 

Mendes disse que estava mandando o projeto de reajuste salarial, e o 

vereador disse que não consegue enxergar esse projeto como reajuste 
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e sim reposição salarial, informou ainda que o referido projeto estava 

vindo sem o pedido de urgência e que só veio devido sua reclamação, e 

disse que o executivo tem que ser mais profissional e estar mais atento 

para algumas formalidades, porque está mexendo com o bolso do 

funcionário e se não manda com pedido de urgência tem todo o desgaste 

político, então espera que sejam mais humildes e que perguntem para 

quem sabe realmente fazer, como o Adilson que é um funcionário 

exemplar, para que não aconteça novamente como foi com o projeto do 

ticket. O Senhor Presidente colocou em votação o regime de urgência 

que foi aprovado. Em seguida perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões para que 

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

regimento interno. 

 

Projeto de Lei nº 11/2017 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento, para 

o exercício financeiro de 2017, com o Naviraí Futebol Clube – NFC, e 

dá outras providências. (com recursos de R$64.000,00 em oito parcelas 

de R$8.000,00) O Senhor Presidente Jaimir José da Silva comentou 

que esse é o Projeto Nascer que está em andamento no Cooperclube 

atendendo mais de duzentas e cinquenta crianças e como ainda não 

havia chegado nenhum recurso, dois comerciantes se juntaram para 

pagar as despesas, esse projeto visa tirar crianças das ruas, 

participando de toda modalidade esportiva e que será ligado à escola 

tendo interligação por computador para saber das notas, e a matéria 

que estiver indo mal será feito o reforço escolar; tendo como diretor o 

Senhor Jadilson Maciel e muitas outras pessoas trabalhando. Em 

seguida perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, entendendo 

que sim, encaminhou às comissões para que possam analisar e dar os 

devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno. 
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Projeto de Lei nº 03/2017 de autoria do Vereador Fabiano Domingos 

dos Santos; que em súmula: Dispõe sobre a permanência de ambulâncias 

com motorista e profissionais da saúde nos locais de eventos 

particulares e públicos, promovidos no município de Naviraí, com 

grandes aglomerações de pessoas, em especial, realizados ao ar livre, do 

tipo, esportivos, culturais, sociais e congêneres. Com a palavra o 

vereador autor que cumprimentou a todos e falou que está fazendo 

esse projeto devido estar sempre acompanhando os esportes e eventos 

realizados, e em um desses eventos uma criança passou mal e teve que 

ser socorrida por populares e todos sabe que os primeiros socorros são 

de suma importância pra vida de qualquer pessoa, então nada melhor do 

que ter um profissional da saúde para acompanhar, por isso fez esse 

projeto. Em seguida o Senhor Presidente perguntou ao plenário se é 

matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões 

para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que 

confere o regimento interno. 

 

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

 

Requerimento n° 80/2017 de autoria do Vereador Simon Rogério 

Freitas Alves da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, requerendo informações sobre 

regulamentos pertinentes à possibilidade de se firmar e manter um 

termo de fomento com as associações de bairro, na figura de seus 

presidentes, para auxiliá-las no desenvolvimento de projetos que 

envolvam os moradores dos bairros. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor que cumprimentou a todos e 
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falou que quando solicita através de requerimento, é para tentar ajudar 

as associações de bairros por ser um trabalho voluntário e que exige do 

presidente e da diretoria, e não vê outra maneira que não seja através 

do executivo e espera ser atendido para poder entrar com os processos 

devidos por esta casa. O Senhor Presidente colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 85/2017 de autoria dos Vereadores Lourdes 

Elerbrock e Luiz Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Fábio Augusto Bonicontro, Gerente de 

Saúde, requerendo relatório detalhado sobre a falta de medicamentos 

específicos para tratamento do diabetes e pressão alta no município. 

Solicitamos que no referido relatório conste a especificação das datas 

em que os referidos medicamentos se encontrarão disponíveis para a 

população. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra a 

vereadora Lourdes falando que está sendo muito procurada pelas 

pessoas que necessitam desses medicamentos, porque não tem na 

farmacinha e nem no hospital municipal e isso é um problema seríssimo 

porque já está no fim de maio e já teve tempo suficiente para se 

organizar e colocar tudo em ordem para ter os medicamentos que a 

população tanto necessita e espera que o prefeito e o Dr. Fábio se 

sensibilizem com a situação. Com a palavra a vereadora Rosangela 

cumprimentando a todos e falou que esteve conversando com a Valéria a 

respeito do índice de remédios que estão faltando, e foi explicado que 

foram comprados só que em pequena quantidade e como havia muita 

demanda devido a falta desses remédios, acabou rapidamente, mas já 

foi feito um novo pedido e comentou que o pessoal da farmacinha estão 

muito preocupados pela demora, porque a cobrança é grande. Então 

infelizmente o problema continua e ela está aqui para cobrar mesmo 
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porque a prerrogativa é cuidar primeiramente da saúde para depois 

fazer outras coisas, e espera que tratam desse assunto com mais 

responsabilidade e mais agilidade nessa questão dos remédios, porque 

já tinha uma demanda de quase meio ano, então deveriam ter comprado 

muito mais. O Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado 

por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente Jaimir José da Silva convidou a todos para uma 

audiência pública que acontecerá no dia vinte e seis, às dezenove horas 

nesta Câmara, com o tema “O futuro do Bairro Jardim Paraíso em 

debate” que será feito pela Maria Telma de Oliveira Minari, através da 

gerência de assistência social.  

 

Requerimento n° 86/2017 de autoria da Vereadora Rosângela Farias 

Sofa; expediente endereçado ao Senhor Fábio Augusto Bonicontro, 

Gerente de Saúde, requerendo informações em relação ao atendimento 

nos Postos de Saúde do nosso município, referente ao agendamento das 

consultas diárias, de modo a garantir a prioridade às pessoas 

vulneráveis (pessoas com deficiência, idosos, crianças, gestante, 

lactantes), e como é feita essa triagem para atender esses pacientes, 

pois todos estão numa mesma fila, ou seja, fila única. Entendemos que 

poderiam existir duas filas, uma para os prioritários e outra para os 

pacientes em geral, de modo a atender as necessidades de todos os 

usuários dos Postos de Saúde. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra a vereadora autora falando que fez esse 

requerimento para buscar um entendimento na condição desses 

agendamentos nos postos de saúde, no caso de PSF não tem tantos 

problemas assim, é mais específico no Posto do Varjão, que tem fila 

única com idosos, mães com crianças no colo, gestantes, obesos e todos 

são grupos de prioridades, e pela informação que teve é que elas tentam 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 8 de 26 

 

 

SECRETARIA 

 

usar o bom senso, mas nem sempre conseguem cumprir o estatuto do 

idoso e nem o direito dos outros, porque trata de um centro de 

especialidades onde pediatra, psicólogo e muitos outros médicos 

atendem e não conseguem fazer esse atendimento vinculado a cada 

necessidade. Falou que na semana que vem fará outro requerimento 

quanto ao atendimento, porque é atendido quatorze pessoas e acabam 

as consultas, então quer saber se o médico atende por hora ou por 

números de pacientes; e só está fazendo esses requerimentos para 

ajudar no que for preciso a administração ou pelo menos a diminuir os 

problemas, porque são diversas reclamações e críticas que recebeu das 

pessoas, e uma delas é que um senhor levou a sogra de setenta e dois 

anos e que estava em uma fila para marcar uma consulta porque ela 

estava precisando muito e quando chegou a sua vez não tinha mais vaga, 

ficando para outro dia; disse que foi informada que não é necessário o 

doente estar na fila, que um parente pode marcar, e a opção por 

telefone apenas para quem mora em fazenda; comentou que ela já foi 

algumas vezes no período da tarde e às três horas o médico já havia ido 

embora por ter acabado as consultas, então falou que irá pedir 

informações sobre o horário de atendimento dos médicos, se é durante 

as quatro horas ou por pessoa, porque se chega um idoso que precisa de 

atendimento e por ter dado as quatorze vagas não pode mais ser 

atendido e tem que marcar para daqui três dias, então estão 

negligenciando, deixando de cumprir o estatuto do idoso, deixando de 

cumprir uma lei, porque no estatuto do idoso, fala que é necessário 

garantir seu direito. Então vai esperar a resposta por escrito para 

poder esclarecer seus eleitores. Comentou ainda que os funcionários do 

posto estão solicitando um vigia para o local por ter muitas pessoas 

agressivas e também porque tentaram arrombar a porta. O Senhor 

Presidente colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 
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Requerimento n° 87/2017 de autoria do Vereador Ederson Dutra; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para ao Senhor Fábio Augusto Bonicontro, 

Gerente de Saude, com cópia para ao Senhor José Carlos Gava, Diretor 

Executivo Hospitalar, requerendo informações se existe gerador de 

energia no Hospital Municipal, e se já existente, como está o seu 

funcionamento. O Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida 

em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 88/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior, Maria Cristina Tezolini Gradella, Rosângela Farias Sofa e 

Cláudio Cezar Paulino da Silva; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente 

de Obras, o Senhor Emerson Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo de 

Trânsito Municipal, requerendo que seja informada a esta Casa de Leis 

quais são as providências que estão sendo adotadas para o cumprimento 

da Lei Municipal n.º 1.999 de 25 de maio de 2016, que Dispõe sobre 

autorização para transformação em mão única de Ruas, nos trechos 

determinados, constantes da planta geral da cidade de Navirai-MS, 

especificamente à Rua Yokossuka, trecho compreendido entre a Rua 

Peru e Avenida Dourados, defronte a Escola Estadual Juraci Alves 

Cardoso. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador Júnior falando que no ano de 2016 foram aprovadas duas leis, 

a 1.998 e a 1.999 tratando do mesmo tema, autorizando a prefeitura a 

transformar em mão única alguns trechos de ruas da cidade, mas 

especificamente trecho de grande movimentação, principalmente em 

frente às escolas, dito isso falou que teve a visita da série do quarto 

ano da escola Juracy Alves Cardoso, acompanhados de dois 
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professores, e estavam presente os vereadores Fi da Paiol, Rosângela, 

Cris Gradella e ele, os alunos conheceram o funcionamento da casa, o 

plenário, sala de reuniões e fizeram essa reivindicação para solucionar o 

problema que tem em frente ao Juracy, pelo grande movimento na 

entrada e na saída dos alunos e como ele e vários outros vereadores 

tem filhos estudando lá, conhecem essa realidade diariamente e se 

preocupam com acidentes que possa prejudicar a comunidade escolar; a 

lei já foi aprovada e o município já tem autorização para poder 

transformar em mão única àquele trecho e não sabe o que estão 

esperando para que esta lei seja cumprida, são várias ruas da cidade, 

mas estão tratando especificamente da rua Yokossuka na frente da 

Escola Juracy, em respeito e atendimento aos alunos que vieram 

representando a escola e entende ser necessário, e a cada semana irá 

resgatar essa lei, analisando cada local e trazer os pontos mais críticos, 

porque sabe que existe outras escolas que também tem um grande fluxo 

de pessoas e carros e que o trânsito acaba sendo perigoso nesses 

horários especificamente, então pede a compreensão do prefeito, dos 

gerentes de obras e de trânsito para que no menor tempo possível 

possa efetivar a lei que foi aprovada no ano passado. O Senhor 

Presidente colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação n° 101/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Fábio Augusto 

Bonicontro, Gerente de Saúde, a Senhora Ana Paula Krambeck Silva 

Rocha, Gerente de Obras, indicando que seja construído um vestiário de 

uso exclusivo para os servidores que exercem atividades laborais 

diretamente com os pacientes do Hospital Municipal de Naviraí. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou a secretária para que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada.  
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Indicação n° 102/2017 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues, 

Fabiano Domingos dos Santos e Josias de Carvalho; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, 

com providências para o Senhor Adriano José Silvério, Gerente de 

Serviços Públicos, indicando que seja feita a manutenção da iluminação 

pública no Bairro Jardim Paraíso. Com a palavra o vereador Eurides que 

cumprimentou a todos e disse que são muitas as reclamações e 

cobranças dos moradores, devido a escuridão no bairro. Com a palavra o 

vereador Josias agradecendo a presença do José Aparecido, Carlinhos, 

Geninho, Werli, Paulo Tenório e Osvaldo, e falou que não gostaria de 

estar cobrando essa questão da iluminação pública, até porque todos 

pagam por ela e também porque a população não gosta que vereador 

fique cobrando a respeito disso, devido ter tantas coisas mais 

importantes a ser discutido nesta casa de leis, então em sua opinião a 

prefeitura deveria ter uma equipe disponível para esse tipo de serviço, 

porque quando vem a cobrança de energia sempre vem a taxa da 

iluminação pública, comentou que é um vereador que apoia o prefeito, 

mas gosta que as coisas sejam justas, então espera que o prefeito 

tenha pulso firme e que tenha uma equipe competente para fazer esse 

tipo de atendimento. Com a palavra o vereador Claudio Cezar que 

cumprimentou a todos e ao Ronaldo Camilo, falando que esse é um tema 

bem discutido nessa casa e que há muito tempo vem cobrando sobre a 

iluminação pública, e em conversa com o Adriano Silvério foi relatado 

que está faltando material devido à licitação, essa licitação que ninguém 

sabe o porquê nunca acontece, se por falta de planejamento da equipe 

da prefeitura, então pede a equipe de licitação que fique atenta, porque 

dinheiro deveria ter sempre porque a COSIP é cem por cento e o 

dinheiro volta para o município, e espera que seja tudo resolvido para 

que não fiquem se desgastando aqui. Em seguida o Senhor Presidente 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 12 de 26 

 

 

SECRETARIA 

 

solicitou a secretária para que faça o encaminhamento da indicação 

apresentada.  

 

Indicação n° 103/2017 de autoria da Vereadora Lourdes Elerbrock; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva 

Rocha, Gerente de Obras, o Senhor Emerson Santana Pena Vila, 

Gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, indicando que sejam 

demarcadas vagas de estacionamento destinadas às pessoas com 

deficiência e idosos defronte às igrejas, bancos e nos maiores 

comércios da cidade. Em seguida o Senhor Presidente solicitou a 

secretária para que faça o encaminhamento da indicação apresentada.  

 

Indicação n° 104/2017 de autoria do Vereador Ederson Dutra; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para ao Senhor Eduardo Mendes Pinto, 

Gerente de Administração, com cópia para ao Senhor Adriano José 

Silvério, Gerente de Serviços Urbanos, indicando que seja criada uma 

equipe de manutenção para cuidar das praças públicas existentes em 

nosso município. Em seguida o Senhor Presidente solicitou a secretária 

para que faça o encaminhamento da indicação apresentada.  

 

Indicação n° 105/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior e outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o 

Senhor Fábio Augusto Bonicontro, Gerente de Saúde, indicando que 

seja estabelecido o plantão fixo no Hospital Municipal com a presença 

de 03 (três) médicos para proporcionar um atendimento com maior 

qualidade e um menor tempo de espera dos pacientes. Com a palavra o 

vereador Júnior, falando que todos os vereadores têm estado no 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 13 de 26 

 

 

SECRETARIA 

 

hospital municipal com certa frequência, tanto através das comissões 

como individualmente ou em grupos, porque entendem que o 

funcionamento do hospital tem que ser primordial para o bom 

funcionamento da administração, porque lida com vidas, e quando tudo 

funciona bem, vidas são poupadas e quando não todos correm o risco de 

perder seus entes queridos. O que tem constado é o grande número de 

pessoas que tem buscado atendimento no hospital municipal, todos os 

dias está cheio, repleto e conversando com algumas pessoas, servidores 

e até com médicos, foi constatado a necessidade de mais um médico 

plantonista, hoje existem dois que se revezam obviamente, mas querem 

no horário de mais fluxo de pessoas, que certamente o hospital sabe 

qual o horário que tem mais gente de ter o terceiro médico, porque 

quando chega uma emergência, um dos médicos tem que parar o 

atendimento para poder atender a emergência e a população fica até 

sete horas esperando para ser atendida; comentou que um dos dias em 

que esteve, por volta das cinco e meia da tarde, tinha gente aguardando 

desde as dez da manhã, por conta da classificação de risco, que estava 

classificado no risco verde ou azul, que é menos urgente, e a medida que 

ia chegando gente da classificação do vermelho e do amarelo que são os 

mais urgentes, ia passando na frente, mas os que estão classificados no 

verde ou azul não estão lá a toa é preciso ser atendido. Um aparte do 

vereador Ederson falando que não poderia ficar em silêncio porque no 

dia de ontem esteve no hospital e permaneceu por duas horas e os 

munícipes falaram sobre o horário de pico e que é necessário o terceiro 

médico, porque ele percebeu que a dificuldade de lá é realmente ser 

atendido, essa é a demora, porque quando está do lado de dentro o 

atendimento é excelente, e falou que essa classificação tem que ser 

revista porque a população não entende, é onde começa o tumulto, então 

solicita a colocação do terceiro médico pelo menos no horário de pico, 

porque as pessoas não podem ficar esperando por tanto tempo, e falou 
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ainda que está com medo de que os funcionários contratados sejam 

mandados embora. O vereador Júnior agradeceu pelas palavras e disse 

que na verdade quando eles frequentam o hospital é para entender o 

funcionamento, e como vereadores representantes da população é 

preciso saber exatamente como funciona cada órgão público, 

principalmente o hospital do porte que temos aqui, que atende toda 

região. E quando coloca a questão do terceiro médico, é importante que 

a população saiba, porque as indicações são sempre no sentido de ajudar 

a administração. O vereador Simon fez um aparte, falando que é para 

contribuir com a indicação e comentou que também tem a emergência 

de que o paciente precisa ser acompanhado para outro município, então 

é muito importante a questão do terceiro médico por esse fator. O 

vereador Júnior falou que realmente é isso que está querendo, ter uma 

atenção maior com a população, sabe que não irá resolver todos os 

problemas da saúde, mas um terceiro médico irá amenizar para que as 

pessoas sejam atendidas em um tempo menor, porque depois que é 

atendido, o hospital contém uma estrutura suficiente para atender bem 

a população, mesmo tendo ainda algumas deficiências, como a falta de 

medicamentos, mas vai normalizando aos poucos, então um terceiro 

médico é muito importante porque boa parte das consultas gera uma 

receita de medicamentos que vai ser pego na farmacinha, outra parte 

das consultas geram procedimentos simples, como um soro, ou um caso 

mais grave que vai gerar uma internação ou encaminhamento para 

exames, mas quem tem que dizer qual será a consequência do 

atendimento, é o médico. Um aparte da vereadora Cris Gradella falando 

que um terceiro médico seria para os momentos de picos realmente, 

porque historicamente a secretaria de saúde tem estudos e sabe dizer 

quais são os dias da semana e os horários de maior fluxo de 

atendimento, e quando há uma transferência para fora do município, o 

médico que está de plantão no pronto socorro é quem tem que sair para 
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transferir, e quando são somente em dois, fica só um no atendimento, 

então o terceiro médico em muitos momentos se faz necessário; disse 

que entende que gera um gasto maior para o município, que não é fácil 

manter isso, mas é necessário dar uma resposta para a população que 

está aguardando muitas horas, e também que é necessário um estudo 

melhor da gerência de saúde no sentido de aproveitar melhor os 

médicos que estão nas unidades de saúde, e contou que em uma de suas 

visitas ao posto de saúde do Varjão no período da tarde, havia três 

médicos, clínico geral para fazer atendimento e não tinha pacientes 

para serem atendidos e o hospital municipal lotado, então precisa ter 

realmente uma pessoa para fazer esse fluxo, a devolução de pacientes 

para os postos de saúde que é ambulatorial, mas precisa ter o terceiro 

médico nos momentos de pico do hospital. Um aparte do vereador 

Fabiano falando que assinou essa indicação por ser de suma importância, 

mas que é importante informar a todos que os contratados já 

receberam o aviso falando que o último dia de serviço deles será 

primeiro de julho, e irão chamar trinta concursados e o número de 

contratados é o dobro, daí sim vai virar um caos naquela santa casa. O 

vereador Júnior disse que um dos maiores problemas que tem visto em 

todos os setores da administração é a falta de servidores, e quem está 

fazendo o atendimento está se desdobrando para atender bem e 

executar o serviço com qualidade, mas está tendo que cumprir o serviço 

de dois ou três, então é preciso ver essa avaliação e ter uma atitude 

rápida nesse sentido, e nesse item de ter mais um profissional de 

medicina nos horários onde tem um fluxo maior de pessoas, já irá 

conseguir amenizar em muito a espera das pessoas que ficam por horas 

e horas, e também é muito importante a acolhida, isso é um cuidado com 

as pessoas e os familiares que estão esperando, porque é necessário que 

tenham informação. A vereadora Rosangela comentou que ontem a noite 

aconteceu mais um fato que não é de se alarmar, mas poderia não ter 
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gerado uma crítica se tivesse tido alguma informação, e comentou que 

as vinte e três e quarenta e cinco recebeu a ligação de uma mãe que 

estava desde as vinte e uma horas na santa casa aguardando 

atendimento para a criança de quatro anos, e reclamando que o 

atendimento tinha parado e que ninguém sabia o que estava 

acontecendo, então ela vereadora ligou para a Milena que é assessora 

do prefeito, que informou que os médicos estavam na ala vermelha 

tentando recuperar uma vida, porque tinha um paciente que havia 

sofrido infarto, que infelizmente veio a óbito, então naquele momento o 

que faltou foi informação, porque quando ela ligou para aquela mãe 

informando sobre a situação, ela compreendeu, então algum servidor 

poderia ter falado com a população que estava aguardando sobre o que 

estava acontecendo, mas não teve essa comunicação; por isso que a 

informação é tão necessária, para poder diminuir as críticas e dar 

condições de defesa. Para finalizar o vereador Júnior disse que tudo 

isso prova de fato, que estão tentando contribuir com a administração 

ao constatar essa situação com visitas e conversas com servidores e 

com a população que estava ali para serem atendidos, e comentou que 

estiveram na sexta-feira na gerência de saúde conversando com a 

Cecília porque o gerente de saúde Dr. Fabio não estava, falando a 

respeito dessa reivindicação, e sinalizaram que tem a intenção de fazer 

por achar importante, e colocaram também essa situação para o 

prefeito para que de fato não fique apenas na cobrança e na intenção da 

gerência de saúde, porque de imediato o terceiro médico vai ajudar e 

muito. O vereador Josias parabenizou a todos e falou que a vereadora 

Rosangela colocou um fato muito importante, porque às vezes cria um 

tumulto por falta de informação e espera que a administração cumpra 

esse papel de estar informando melhor às pessoas que estão 

aguardando. Em seguida o Senhor Presidente solicitou a secretária para 

que faça o encaminhamento da indicação apresentada.  
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Indicação n° 106/2017 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues, 

Fabiano Domingos dos Santos, Ederson Dutra e Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva 

Rocha, Gerente de Obras, indicando que seja construído um ponto de 

espera, devidamente coberto, para os hemofílicos, nas proximidades do 

Corpo de Bombeiros. Em seguida o Senhor Presidente solicitou a 

secretária para que faça o encaminhamento da indicação apresentada.  

 

Moção de Pesar n° 18/2017 de autoria do Vereador Claudio Cezar 

Paulino da Silva e outros Edis; expediente endereçado aos familiares do 

Senhor Davi Alves da Silva, apresentando as nossas sinceras 

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

familiares, amigos, e conhecidos lembramos do Senhor Davi Alves da 

Silva, popularmente conhecido como Davi Móveis, que partiu no dia 09 

de maio de 2017, deixando um vazio naqueles que lhe eram próximos. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou a secretária para que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada.  

 

 

Moção de Pesar n° 19/2017 de autoria do Vereador Ederson Dutra e 

outros Edis. expediente endereçado aos familiares da Senhora 

Sebastiana Vani Dezen, apresentando nossas condolências a família 

enlutada, pelo falecimento da senhora Sebastiana Vani Dezen, ocorrido 

no dia 15/05/2017. Que Deus, com sua imensa sabedoria e misericórdia, 

possa confortar seus filhos, netos e bisnetos e entes queridos nesse 

momento de dor e de saudades. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou a secretária para que faça o encaminhamento da indicação 

apresentada.  
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O Senhor Presidente determinou ao primeiro secretário que fizesse a 

leitura da ordem do dia. 

 

 

ORDEM DO DIA 

 

PROJETO APROVADO 

 

 

Projeto de Lei nº 02/2017 de autoria do Vereador Ederson Dutra e 

outros Edis; que em súmula: Denomina “Jose Guedes de Mendonça” a 

Praça localizada na Rua Angelo Sestari, nos limites dos Bairros BNH e 

Flamboyant. Foi colocado em primeira e única discussão e votação o 

parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, favorável a 

aprovação do projeto. Foi colocado o referido projeto em discussão e 

votação que foi aprovado em primeira e única votação por unanimidade. 

 

 

TRIBUNA 

 

Usou a tribuna a Vereadora Rosângela Farias Sofa, que cumprimentou a 

todos agradecendo pela presença do Cido, Rui do Caiuá seu amigo e aos 

ouvintes da Rádio, falando que está usando a tribuna para fazer um 

apanhado das atividades semanais e parabenizar o prefeito e toda sua 

equipe pela preocupação com as crianças do projeto Nascer, projeto 

que estava parado e que estavam aguardando a chegada dele nesta casa 

de leis, porque entende que ajudar essa geração que está aí é nada 

mais, nada menos que garantir o encaminhamento futuro quando todos 
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estiverem dependendo desses jovens na etapa de idade mais avançada, 

agradeceu ao Jadilson e Adriano e às outras pessoas que estão 

envolvidas nesse projeto que começaram antes mesmo desse projeto 

entrar nessa casa de leis com trabalho de responsabilidade educacional, 

esse projeto Nascer além de ensinar crianças a jogar bola, irá trazer 

reforço escolar garantindo a essas crianças um encaminhamento 

saudável, então realmente a prefeitura está de parabéns que 

encaminhou esse projeto e vai investir nessas crianças. Esclareceu mais 

uma vez aos ouvintes e eleitores que vereador é funcionário do povo, 

que estão aqui com o intuito de trabalhar para o povo; o vereador não 

executa, mas ele cobra, e cobra muito, e as cobranças são 

reivindicações da população onde abrem questionamentos, porque sem 

informação não tem como defender ou criticar, e as críticas serão 

sempre construtivas, porque o que querem é melhorar e avançar, e 

acredita que estão avançando, devagar, mas estão, e está muito feliz 

com o trabalho dessa câmara e pede a população que traga suas 

demandas para que possa trabalhar e desejou uma boa semana a todos. 

 

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

cumprimentou ao presidente, aos vereadores, vereadoras, ao público 

que se faz presente nesta casa de leis e aos ouvintes da Rádio Cultura, 

falando mais uma vez a respeito da saúde, da sua preocupação com esse 

tema especial que afligem as pessoas e é necessário que aja 

diariamente ações buscando a melhoria de qualidade de toda a rede de 

atendimento; tem levantando e visitado os órgãos públicos do setor de 

saúde, tanto os postos de saúde, o hospital municipal, a própria 

gerência, o laboratório, acredita que já passou em todos os setores, não 

só para fazer as cobranças que são necessárias, mas também para 

conhecer e entender o sistema, porque é fundamental enquanto 

vereador ao realizar as cobranças, que tenha em mente sempre o 
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respeito a cada servidor, servidora que está fazendo atendimento 

direto a população, nos PSF´s, no hospital municipal, enfim externa seu 

respeito ao conselho municipal de saúde que cumpre uma função 

primordial de acompanhamento muito mais próximo do que o vereador 

consegue fazer, específico na saúde e tem buscado incansavelmente a 

melhoria do sistema de saúde do nosso município. Falou também que no 

começo desta sessão foi lido o relatório a respeito da CEI – Comissão 

Especial de Inquérito que foi montada e instituída através de um 

requerimento de sua autoria para tratar da questão dos aparelhos de ar 

condicionado que foram emprestados, que a seu ver indevidamente à 

gerência de desenvolvimento econômico, e constatou e instruiu todo o 

processo com toda a documentação necessária, documentação 

relacionadas as emendas parlamentares, patrimônio dos aparelhos, 

enfim entregaram toda documentação sob a competência da comissão 

que foi formada pelos três vereadores, e entende que o papel enquanto 

vereador também é esse, é uma parte da função fiscalizar, porque tem 

fiscalizar sim o executivo, e vê a fiscalização de três formas distintas, 

a primeira é exigir que os serviços sejam prestados com a qualidade que 

a população que paga seus impostos tem direito, exigir cumprimento de 

direito, garantia de direito da população; a segunda função 

fiscalizadora é apontar soluções, porque não adianta falar que o 

atendimento do hospital está demorando, que não tem isso ou aquilo e 

não conseguir sequer apontar um caminho para que seja melhorado o 

serviço, então tem que constar o problema, mas também apontar 

soluções; e a terceira parte dessa função de fiscalização é justamente 

apurar possíveis irregularidades, se tem uma coisa que aparentemente 

está errada, é preciso instaurar os procedimentos que são previstos no 

regimento interno e na lei orgânica, é isso que fizeram e que farão 

sempre que julgar necessário, entende que essa casa de leis precisa 

exercer sua função na plenitude, não pode deixar para outros órgãos 
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àquilo que é sua função, então nessa visão de uma fiscalização resolutiva 

está aqui para contribuir com a administração, fazendo as cobranças, 

apontando os problemas, apurando possíveis irregularidades, mas 

principalmente apontando caminhos para que as melhorias aconteçam, 

porque no final das contas é isso que importa, o cidadão ser bem 

atendido e ter os seus direitos garantidos, entende que a sua principal 

função é essa e desejou a todos uma boa semana. 

 

Usou a tribuna o Vereador Fabiano Domingos dos Santos, 

cumprimentando todos os presentes e ouvintes da Rádio Cultura, 

falando que mais uma vez está aqui para fazer umas cobranças, porque 

infelizmente suas solicitações não estão sendo atendidas, comentando 

que foi no dia de ontem na Vila Industrial, conversou com algumas 

famílias e foi informado que o prefeito só apareceu lá para pedir voto e 

quando acabou a eleição não apareceu mais ninguém, que estão 

esquecidos, então solicita que o prefeito ou gerentes façam uma 

reunião com os moradores de lá para ouvir as reivindicações. Comentou 

também sobre uma poça na Avenida Miguel Sotani em frente à Igreja 

Cristã, que já tem algum tempo e ninguém faz nada e os moradores 

estão solicitando que tomem providências, então pede ao Adriano que 

resolva o problema daquela avenida, que faça um trabalho bem feito 

para que não seja necessário falar novamente nessa tribuna. Comentou 

ainda sobre o problema que é a falta de medicamentos na farmacinha, e 

espera que o Dr. Fábio resolva esse problema, porque em todas as 

sessões tem que fazer essa cobrança, já passou seis meses e até agora 

nada de resolver essa situação. Desejou a todos uma ótima semana e 

que fiquem com Deus. 

 

Usou a tribuna o Vereador Josias de Carvalho, que cumprimentou a 

todos e agradeceu a presença do Werli do Portal Veja, Carterinha, 
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Aparecido, Baiano, Osvaldo e aos ouvintes da Rádio Cultura, e informou 

que no dia vinte e seis, às dezenove horas, terá uma audiência pública 

nesta casa de leis, com a presença de alguns deputados e convidou a 

todos, principalmente os moradores do Jardim Paraíso, falando que a 

questão dos apartamentos é muito sério, que a gestão anterior assumiu 

um compromisso de trazer essa construção, mas não assumiu o 

compromisso das questões sociais, da estrutura do bairro, que 

provavelmente trará um impacto ao município, que não tem condições de 

arcar com toda essa situação, da infraestrutura, urbanização que é 

exigido quando os moradores adentrarem em seus apartamentos. 

Informou também que as pessoas que tem interesse de possuir um 

apartamento ou casa e que não renovaram o seu cadastro no núcleo de 

habitação, devem procurar a gerência para fazer um novo cadastro até 

o dia vinte e seis para regularizar o cadastro. Comentou que esteve na 

prefeitura cobrando da gestão o organograma, porque quando vir para 

esta casa trará consequentemente a divisão dos setores, para que os 

funcionários não sejam sobrecarregados com essa carga de serviço, 

porque conversando com os servidores percebe um desgaste emocional, 

o cansaço estampado no rosto, e isso dificulta o trabalho, e o prefeito 

garantiu que na semana que vem estará enviando para que seja sanada 

essa questão, e espera que seja reposta àquelas pessoas que foram 

mandadas embora, enfim resolver esse problema, até porque o 

desemprego é um dos assuntos mais comentados dentro da nossa 

sociedade, porque segundo a organização internacional do trabalho a 

cada três desempregados do mundo, um será brasileiro, o Brasil terá 

quase quatorze milhões de desempregados em 2017, um número 

estatístico assustador e isso alerta que nesse ano o desemprego vai 

expandir; então em termos percentuais o salto no desemprego vai ser 

maior entre as economias do G20 e no Brasil na questão do desemprego, 

vai perder só para a África do Sul, a situação é séria. E as empresas 
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estão mandando embora, como o problema das empresas que prestam 

serviço a CCR, e que Naviraí já mandou mais de cem funcionários 

embora, os vereadores se reuniram e foram até Campo Grande para ver 

o que pode ser resolvido, tentando uma solução. Agradeceu a presença 

de todos e aos ouvintes da Rádio Cultura.  

 

Usou a tribuna o Vereador Antonio Carlos Klein, que cumprimentou aos 

presentes, à população de Naviraí e colocou ao conhecimento da 

população que a alteração que foi feita no regimento interno de sua 

autoria e assinada também por outros vereadores, para que junto com o 

balancete técnico da câmara fosse apresentado um relatório 

simplificado de entrada e saída, saldos existentes no caixa da câmara, e 

passou a vigorar no mês de abril com publicação que foi feito no dia 

vinte de maio, e foi feito um relatório simplificado de entradas e 

saídas, com o saldo anterior do mês de março para o mês de abril que 

existia em caixa da câmara era de quatrocentos e sessenta e três mil e 

oitocentos e oito reais e trinta e dois centavos, e depois no relatório 

vem dia por dia o que foi gasto, o que foi pago na câmara, vem com o 

nome do vereador, nome do funcionário, pelas empresas que prestaram 

algum serviço pra câmara, que venderam alguma coisa, previdência 

social, subsídios, todas as despesas que foram feitas dia por dia feitas 

em abril estão relacionadas nesse relatório simplificado; é possível 

nesse relatório que qualquer pessoa da nossa cidade saiba o que entrou 

na câmara, como foi gasto o dinheiro, para quem foi pago, podendo 

inclusive saber exatamente quanto um vereador além do subsídio 

recebeu no mês de abril, por exemplo no dia três de abril consta no 

relatório simplificado, que o Dr. Klein recebeu ressarcimento de 

despesa de locomoção em serviços prestados para o município, um 

recibo de cento e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos e 

uma verba indenizatória de quinhentos e sessenta reais e quarenta e 
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seis centavos, um total de gastos que o Dr. Klein teve na câmara no mês 

de abril, além do subsídio foi de setecentos e dois reais e oitenta 

centavos, então qualquer pessoa da cidade vai poder pegar o que o 

vereador Klein gastou no mês de abril e que os outros vereadores 

também gastaram, que os funcionários da câmara tiveram de 

recebimento de diárias, ou qualquer outras despesas que foram feitas 

ou que foi feito de pagamento de material para manutenção, para 

pagamento de empresas de assistência técnica, tudo que foi gasto na 

câmara no mês de abril consta no relatório simplificado, de uma forma 

bastante clara para que todos possam tomar conhecimento e 

acompanhar como que é gasto o dinheiro que vem da prefeitura para a 

câmara; o duodécimo do mês de abril entrou no dia vinte de abril e foi 

no valor de quinhentos e sessenta e nove mil reais e cento e trinta e 

dois reais e sessenta e dois centavos e aí continuou sendo feita as 

despesas e no final do mês no dia vinte e oito de abril foi fechado o 

balancete com o gasto no mês de abril de saídas de quinhentos e quatro 

mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos, somado 

com o duodécimo veio no mês de abril mais o que tinha de saldo anterior 

do mês de março, restou no caixa da câmara no dia trinta de abril, 

quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e 

quarenta e seis centavos é o dinheiro que tem no caixa; no dia vinte do 

mês de maio novamente entrou o duodécimo, foram feitas despesas e 

agora fechando o balancete no dia vinte e oito até o dia vinte do mês de 

junho o setor de contabilidade vai apresentar o relatório simplificado 

do mês de maio com tudo que foi gasto deste dinheiro, então é uma 

forma de levar bastante clara à população o que a câmara recebe e 

como é gasto o dinheiro que é arrecadado através dos impostos pagos 

pela população, esse dinheiro que tem em caixa se houver um pedido do 

prefeito par atender uma solicitação de emergência, pode ser devolvido 

a qualquer momento para a prefeitura, senão fica em caixa e no 
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balancete final soma-se tudo o que sobrou e é devolvido para a 

prefeitura para que o prefeito possa aplicar em obras, em serviços, 

naquilo que o prefeito achar necessário para a cidade. Disse a população 

que este balancete está publicado e afixado no mural da câmara e 

também no portal da transparência que pode ser acessado e também 

tem a colaboração do portal Veja MS que tem feito a divulgação de uma 

forma bastante clara, também levando ao conhecimento da população 

como meio de comunicação e publicidade, e agradece ao Werli que é o 

responsável pelo portal Veja MS e pelo serviço que tem feito de 

cidadania e espera que os outros sites que tem esse veículo de 

comunicação possam fazer essa divulgação. Agradeceu pelo apoio e que 

está a disposição de todos, desejando boa tarde. 

 

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

Presidente encerrou a sessão, e para constar em ata, Maria Cristina 

Tezolini Gradella, secretária, lavrei presente ata que vai por mim e o 

Presidente assinado. 

 

 

SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos vinte e três dias do mês de 

maio do ano de dois mil e dezessete.  

 

 

  

 Maria Cristina Tezolini Gradella 

        1º Secretária 
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 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 

 


