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SECRETARIA 

 

 

ATA DA 28a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12/09/2017. 

 

 

 

Aos doze dias do mês de setembro 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: Marcio Andre 

Scarlassara e Simon Rogério Freitas Alves da Silva; estando ainda 

presentes os vereadores: Antônio Carlos Klein, Claudio Cezar Paulino da 

Silva, Ederson Dutra, Eurides Rodrigues, Fabiano Domingos dos Santos, 

Lourdes Elerbrock, Josias de Carvalho, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, 

Maria Cristina Tezolini Gradella e Rosângela Farias Sofa. O Senhor 

Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária e invocando a proteção 

de Deus, convidou a todos os presentes para a leitura de um texto 

bíblico. Em cumprimento aos termos regimentais e em atendimento ao 

Requerimento nº 136/2017 de 15 de agosto de 2017 e Ofício nº 

289/2017 de 11 de setembro de 2017, convidou o Senhor Edvan Thiago 

Barros Barbosa, Gerente Municipal de Saúde, para se assentar a direita 

desta Presidência, a fim de prestar esclarecimentos sobre sua pasta, 

respondendo aos questionamentos dos vereadores previamente 

inscritos. 
O Senhor Presidente agradeceu a presença do Senhor Edvan e disse à 

população dessa iniciativa de trazer os gerentes para tirar dúvidas dos 

vereadores tem sido muito importantes para que esta casa tenha 

conhecimento de todas as ações, podendo a partir disso contribuir 

ainda mais para o andamento do serviço em todas as áreas da 
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administração, é a primeira vez que o legislativo abre essa 

oportunidade, tanto para os representantes da administração 

esclarecer o trabalho, mas principalmente para os vereadores terem 

respostas de muitos questionamentos recebidos da comunidade. E o 

objetivo desta casa é um só, de ajudar e apontar caminhos para que 

tenhamos um serviço público cada vez melhor e mais ágil para a 

população. 

Com a palavra o Senhor Edvan que cumprimentou a todos e agradeceu a 

oportunidade de estar aqui e por contar com a ajuda dos vereadores 

para apontar as principais dificuldades que enfrentam na saúde e que 

são muitas, porque na maioria das vezes fica com o olhar muito técnico 

e fixado no paciente. Agradeceu ainda a toda sua equipe que está 

presente falando do trabalho árduo que todos enfrentam e desejou bom 

dia aos presentes e aos ouvintes. 

O Senhor Presidente passou a palavra ao Vereador Marcio André 

Scarlassara, ele cumprimentou ao Senhor Presidente, ao Edvan, aos 

colegas vereadores, a toda equipe da saúde que se faz presente, 

Wellington, Erica, Cecilia, Dr. José Mário, Pastor Samuel, enfim a todos 

os presentes e disse que o Senhor Presidente deu um passo muito 

grande, porque é a primeira vez na história de Naviraí que um 

presidente aceitou um pedido de trazer todos os gerentes para fazer 

esclarecimentos à população e tirar dúvidas dos vereadores, isso é 

democracia; parabenizou ao presidente por acatar ao requerimento e 

aos vereadores por aprovar, porque o único intuito é fortalecer a 

cidade, e essa pasta de hoje, que é da saúde, é a de mais complexidade, 

mas estão aqui para tirar todas as dúvidas e disse que sempre inicia 

suas perguntas sobre a parte financeira, e perguntou se ele sabe qual 

era o saldo, seja devedor ou credor, que tinha em primeiro de janeiro 

quando o Dr. Fabio Bonicontro assumiu e se não souber solicitou que 
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envie depois de todos os fornecedores que a gestão anterior ficou 

devendo.  

Gerente Edvan De antemão já agradeceu ao vereador Marcio pelas 

fiscalizações que tem feito porque é um dos vereadores que tem 

instigado a buscar um trabalho mais eficiente e disse que o saldo 

devedor que a gerência de saúde tinha em primeiro de janeiro de 2017 

era no total de dois milhões trezentos e noventa e nove mil trinta e 

sete reais e trinta e um centavos, isso é que foi empenhado e não foi 

liquidado no orçamento em dezembro de 2016. 

Marcio Falou que temos o número de uma dívida deixada pelo prefeito 

anterior e perguntou o que já foi pago desse valor até agora nessa atual 

administração. 

Gerente O total pago em 2017 foi um milhão quinhentos e cinquenta e 

quatro mil setecentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos. 

Restando ainda a pagar oitocentos e quarenta e quatro mil duzentos e 

sessenta e cinco reais e quinze centavos e está falando de dívidas 

relacionadas a fornecedores e entra nessa conta ações judiciais que 

vem do ano passado e que tem onerado bastante a folha da saúde e que 

estão sendo cumpridas agora. 

Marcio Perguntou qual foi a arrecadação de receitas da saúde de 

janeiro até o presente mês. 

Gerente Falou que tem o valor do orçamento global que tem fechado 

até o presente momento de empenhados, e a arrecadação de receitas 

mês a mês. Janeiro R$978.141,07 (novecentos e setenta e oito reais 

cento e quarenta e um mil e sete centavos) Fevereiro R$ 1.452.213,07 

(um milhão quatrocentos e cinquenta e dois mil duzentos e treze reais e 

sete centavos) Março R$1.614.655,17 (um milhão seiscentos e quatorze 

mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos) Abril 

R$1.337.602,19 (um milhão trezentos e trinta e sete mil seiscentos e 

dois reais e dezenove centavos) Maio R$ 1.598.577,22 (um milhão 
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quinhentos e noventa e oito mil quinhentos e setenta e sete reais e 

vinte e dois centavos) Junho R$ 1.263.138,53 (um milhão duzentos e 

sessenta e três mil cento e trinta e oito reais e cinquenta e três 

centavos) Julho R$ 1.217.062,00 (um milhão duzentos e dezessete mil e 

sessenta e dois reais) Agosto R$ 1.315.656,93 (um milhão trezentos e 

quinze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e três 

centavos) e o total arrecadado acumulado é de R$ 10.777.046,18. 

Marcio Perguntou se esses dez milhões inclui folha de pagamento de 

médicos? 

Gerente Disse que sim, despesas gerais, e lembrando que esse não é o 

total de gastos da saúde no ano e sim até o presente momento. 

Marcio Qual o valor de medicamentos comprados de janeiro até o 

presente momento? 

Gerente falou em um número aproximado porque não conseguiram 

fechar os empenhos e a principal licitação vai acontecer agora em 

setembro, que é a que tem 501 itens e o total foi de R$ 2.200.000,00 

(dois milhões e duzentos mil reais) com medicamentos de atenção 

básica e atenção hospital. 

Marcio Disse que gostaria de deixar claro que os requerimentos que 

tem feito e as perguntas feitas aqui são cobranças constantes da 

população. Comentou que no sábado foi ao hospital municipal e nesse dia 

às sete horas veio a óbito um senhor que estava com câncer, e até 

treze e quarenta e cinco, o corpo ainda não havia sido liberado, e a 

família o procurou pedindo ajuda, onde se prontificou a tentar ajudar 

para que assinassem o óbito para a liberação e se deparou com o corpo 

no necrotério cheio de mosquitos e formigas, então solicitou ao Gerente 

para que sejam tomadas providências para que isso não volte a 

acontecer. E disse que na gestão anterior também acontecia, mas não 

pode ser corriqueiro porque a família sofre muito com essa situação. 
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Gerente Disse ser muito importante essa colocação e os fatos já foram 

apurados, porque no momento em que ficou sabendo da situação, 

trabalhou em cima para saber na realidade o que aconteceu e em 

seguida tomar as medidas cabíveis. Aproveitando para informar as 

condições em que o hospital passa e disse que conseguiram 

recentemente liberar uma emenda com valor importante para que 

consigam ampliar o hospital e dentro dessa ampliação está contemplada 

uma nova sala mortuária. E mesmo estando pouco tempo na gestão está 

trabalhando firmemente para chegar aos resultados. Infelizmente 

algumas situações fogem ao controle, o que aconteceu nesse sábado 

específico, é que o paciente estava sendo acompanhado por um 

determinado médico e era ele que deveria assinar o atestado de óbito, 

e o médico teve que fazer o acompanhamento de um paciente com vaga 

zero até Dourados, demorando umas quatro horas, chegou na hora do 

almoço, foi se restabelecer pra voltar ao hospital e assinar o atestado 

de óbito e quando chegou se deparou com uma situação emergencial 

colaborando com os colegas no pronto socorro e atrasando para 

liberação. Aproveitou para deixar seus sentimentos aos familiares 

porque perder um ente querido é uma situação que ninguém quer passar. 

Marcio disse que tem vários médicos no hospital e como é um CA - 

câncer, qualquer médico poderia assinar o atestado de óbito e liberar o 

paciente para família. 

Gerente disse que o vereador tem razão, e comumente é feito pelo 

médico assistente para preencher de uma melhor maneira porque tem 

informações na declaração de óbito que a família pode necessitar. 

Marcio disse que é uma situação rotineira na demora da entrega da 

certidão de óbito e pede agilidade para tomar providências e espera 

que vire um protocolo e que outro médico possa assinar para sanar a dor 

que a família passa. 
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Gerente Agradeceu a sugestão e disse que já conversou com o 

Wellington e que vai resolver de uma maneira técnica e compartilhada 

com os médicos e vão trabalhar para que não volte a ocorrer.  

Marcio Solicitou que seja comprado sacos de óbitos para que os corpos 

fiquem lacrados e não cobertos com lençol. Comentou sobre a falta de 

energia e as constantes oscilações em Naviraí, e em uma dessas 

ocasiões estava acontecendo uma cirurgia no hospital municipal e o 

médico teve que fechar o paciente, porque o gerador de energia estava 

com uma peça quebrada e não funcionou. O prefeito Izauri em reunião 

com os vereadores se comprometeu a arrumar em caráter de urgência, 

devido essas oscilações, e já passou alguns meses, um vereador já fez a 

cobrança novamente e até agora nada foi feito. 

Gerente Falou que o vereador já fez essa cobrança quando tinha recém 

assumido a gerência, e de fato o gerador se encontra ainda no 

acionamento manual no momento em que haja falta de energia; mas a 

peça para reposição foi comprado em caráter de emergência, dentro de 

um termo de referência estruturado pela gerência de obras com o 

conhecimento técnico de um engenheiro eletricista, e essa peça veio 

dentro das especificações técnicas, mas fora do tamanho para encaixe, 

porque são três contatores, um que recebe a energia externa, um que 

repassa energia interna e um que faz a ligação entre essas duas pontas, 

essa intermediária que teve problema, veio a peça errada, foi feito um 

novo processo, compraram a peça certa e pessoalmente foi buscar a 

peça em Campo Grande, entregou nas mãos do engenheiro eletricista 

que fez a ligação e a peça ao lado que recebe a energia externa, 

também pifou. Já foi feito o processo licitatório e na semana passada 

assinou o empenho da nova peça, mas infelizmente sofrem com algumas 

demoras com relação a trâmites e com situações que neste caso 

específico fogem ao conhecimento técnico da saúde e depende da 

interveniência de outro colega, e deixa claro que a gerência de obras 
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tem se desdobrado para ajudar e como a saúde é uma pasta grande e 

demanda muitas necessidades muitos gerentes de outras pastas, tem 

colaborado.  

Marcio Perguntou se continua sem o gerador de energia funcionando. 

Gerente Informou que o gerador está funcionando manualmente, 

pediram a troca do combustível para evitar que exista qualquer falha, e 

tomaram as medidas cabíveis de compra aquisição das peças que 

estavam faltando, porém para que essa peça chegue e passe a funcionar 

não depende da mão de obra da saúde. 

Marcio Pede a equipe da saúde, de obras, licitação, jurídica achar uma 

forma legal de ser mais ágil na compra para sanar esses problemas. 

Falou a respeito de pacientes com câncer, onde fazem tratamento em 

Cascavel, Umuarama, Barretos, Campo Grande e vários pacientes 

procuram para saber sobre a pensão, porque a prefeitura não está 

fornecendo a pensão para o acompanhante e teve um caso específico 

esses dias onde um paciente, um senhor de idade que a família queria 

acompanhar, mas teria que voltar porque não tinha pensão, e conversou 

com a Erica e foi sanado esse problema e três dias depois o paciente 

faleceu. Então deixa essa ressalva pra saúde, Câncer não é brincadeira, 

o paciente necessita cem por cento de um acompanhante ao lado, esse 

custo pra prefeitura de uma diária ou de quantas for necessário, que 

seja fornecido para os acompanhantes sem a burocracia. 

Gerente Mais uma vez disse que o vereador está coberto de razão, e 

essa é uma das maiores preocupações dele que está à frente da saúde, 

de levar o melhor pro paciente e por ser uma pasta grande e que 

demanda muito, delega muito bem as funções de cada um dos gerentes 

de núcleo, ele tem todas as informações, mas tem quem as 

operacionalizem, que são os responsáveis como a gerente de núcleo de 

regulação e a responsável pelo transporte, e nesse caso específico 

desse paciente que foi citado, realmente foram procurados para ser 
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liberado, e pela gravidade do caso foram dois acompanhantes. E estão 

buscando algumas parcerias para poder montar essas casas, porque 

demandam um pouco mais que só o dinheiro, tem que ter acordo, 

instalações específicas e é uma preocupação que tem também. 

Marcio Falou do grande trabalho que o Wellington tem feito no hospital 

municipal, dando credibilidade com muito profissionalismo, mas gostaria 

de saber a respeito de uma paciente que está quase trinta dias 

aguardando vaga para fazer uma cirurgia de ortopedia do fêmur, e que 

nesta sexta será operada aqui em Naviraí pelo Dr. Pacher, sendo que 

poderia ter sido operada antes, então gostaria de pedir a união dos três 

médicos ortopedistas da cidade para que as pessoas não sofram mais, e 

pede ao Senhor Edvan que faça uma reunião com esses médicos para 

que trabalhem em conjunto pela população de Naviraí. 

Gerente Mais uma vez agradeceu a sugestão do vereador e disse já ter 

feito algumas reuniões com relação à ortopedia, em especial algumas 

situações específicas em que não consegue realizar o procedimento por 

fugir da complexidade do município. Mas com relação à paciente que foi 

citada, realmente está há trinta dias no hospital e é uma lástima não 

ter conseguido operá-la antes, mas inicialmente ela não foi liberada pelo 

cardiologista para que fosse feita a cirurgia e posteriormente não foi 

liberada pelo anestesista, depois da reavaliação feita pela junta médica 

que mostrou que ela estava em condições de fazer a cirurgia, o Dr. 

Pacher se colocou à disposição e por se tratar de uma fratura que o Dr. 

Jose e o Dr. Augusto não fazem o Dr. Pacher assumiu o caso por fazer 

parte do ele faz enquanto cirurgião ortopédico. Por isso que nesse caso 

específico houve essa demora de aproximadamente trinta dias para que 

seja solucionado aqui mesmo, mas normalmente nessas condições a 

transferência é solicitada, por se tratar de uma paciente com idade e 

comorbidades, às vezes é necessário um suporte mais avançado de 

saúde, como uma UTI, então muitas vezes pede a vaga para um respaldo 
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melhor para o próprio paciente. Mas agora ela está em condições e a 

cirurgia será realizada em Naviraí. 

Marcio disse que é preciso ter a união de todos os médicos, porque 

muitas coisas poderiam ser resolvidas de imediato, e às vezes por 

vaidade de um colega não consegue. Espera que daqui pra frente seja 

resolvido dessa forma. Na questão da falta de medicamentos básicos na 

farmacinha municipal, qual o prazo necessário para acabar essa falta do 

básico? 

Gerente disse que o gerente anterior assumiu a pasta ser ter uma 

licitação específica de medicamentos que estivesse correndo com um 

prazo mais longo, desde o começo do ano tem sido feito um trabalho 

bem árduo pra conseguir colocar essa medicação em dia, mas não 

conseguiu fazer, mesmo o Dr. Fabio porque sabe que ele se imbuiu muito 

no trabalho que fez, não foi possível ainda colocar em dia porque a ata 

era muito antiga e quando assumiu ele e sua equipe observaram que os 

medicamentos que tinham padronizados estavam um pouco fora das 

listas do que usam como referência e fizeram uma revisão e foi feito 

uma padronização, inclusive padronizando também o hospital porque 

tinham medicamentos que não deveriam ser utilizados na atenção 

hospitalar, com base nisso prepararam a nova licitação que consta 

nestes quinhentos e um itens, mais dezoitos itens específicos do 

hospital em que estará acontecendo no mês de setembro. 

Marcio Disse que o Edvan assumiu há pouco tempo a pasta e tem a 

consciência de que a culpa não é dele, mas desde que cobram o prefeito 

Izauri, a resposta é que está licitando, que o laboratório não quer 

vender porque o prefeito anterior ficou devendo, e nisso já está 

acabando o ano e até agora não foi resolvido a situação da falta de 

medicação. Então a população está sendo enganada seja por dificuldade 

ou má vontade, porque todos os prazos que deram já estão vencidos e a 

população continua sem a medicação básica. 
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Gerente falou que em nenhum momento busca enganar, porque dão a 

maior transparência possível no que fazem, não tem porque esconder ou 

mentir ou omitir, realmente houve uma demora porque está com três 

meses e dez dias à frente da pasta da saúde e nesse tempo ficou um 

mês sem a sua equipe e a partir desses dois últimos meses fizeram um 

trabalho muito severo em cima dessas medicações, com algumas sendo 

compradas em caráter de emergência com a colaboração de alguns 

parceiros da região, e hoje tem uma lista padronizada e que atenderá 

todas as necessidades da população, já em fase de licitação, faltam 

alguns pequenos ajustes que foram mencionados pelo setor de licitação, 

mas na semana que vem já estará acontecendo essa licitação e acredita 

que depois desses momentos de dificuldades, a prefeitura dentro da 

administração que fez conseguiu retomar a credibilidade junto aos 

fornecedores e as empresas que vendem, até novembro estará tudo 

normalizado se tiver nenhum problema referente a empresa ou fracasso 

de algum item. Sabe que já estão cansados de prazo, mas é o prazo que 

acredita que tudo funcionará porque o que estava dependendo da parte 

de planejamento e até a parte da licitação está ocorrendo a termo, e no 

máximo em sessenta dias por culpa de assinaturas de contratos, 

empenhos, ordem de fornecimento e prazo de entrega dos 

fornecedores, acredita que até o final de novembro essa situação 

estará regularizada. 

Marcio falou que com todo respeito deveria dar um prazo maior, porque 

não acredita que irá acontecer ainda esse ano pelas dificuldades que 

tem, mas espera que em janeiro de 2018 tenha o básico na farmácia 

municipal. Falou do requerimento que assinou em conjunto com a 

vereadora Lourdes, que é um anseio da população, comentando que no 

final da gestão do Léo foram paralisadas as cirurgias no hospital 

municipal, depois voltou a fazer e agora também está parado e falou da 

resposta ao requerimento que diz que frente ao exposto com intuito de 
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não expor os pacientes e profissionais ao risco e de garantir a 

manutenção do atendimento de urgência e emergência, foi determinado 

a suspensão temporária de todos os procedimentos eletivos a contar de 

03/09 até que sejam regularizados os estoques cuja a previsão é de 

aproximadamente quinze dias, então a população hoje em Naviraí não 

tem mais cirurgias eletivas porque o hospital não está funcionando cem 

por cento, somente em casos de urgências e emergências. Então 

perguntou o que precisa realmente para que as cirurgias eletivas voltem 

ao funcionamento no hospital? 

Gerente Disse que houve dificuldade com aquisição de materiais e 

insumos para realização não só de cirurgias, mas de internações 

diversas, procedimentos, enfim uma situação extrema que não gostaria 

de ter tomado, mas que foi necessário porque tem uma quantidade de 

material para cobrir todas as situações mais graves que não podem 

aguardar que são urgências e emergências, porque entraram no estoque 

crítico de fios de sutura, com dificuldades para comprar esses fios e 

mais dezoito itens do hospital, que estão em processo de compra e o 

contrato está sendo assinado hoje e se a empresa entregar dentro do 

prazo a assinatura do contrato, o empenho ocorrendo normalmente 

dentro da prefeitura, no início de outubro as cirurgias voltarão ao 

normal; mas disse que já enfrentaram diversas dificuldades com 

cirurgias, hoje especificamente com os fios, mas já tiveram 

dificuldades com autoclaves que já foram resolvidos, antibióticos sendo 

que uma boa parte já está normalizado e agora os fios devido alguns 

atrasos. 

Marcio Disse que fica triste porque em cada momento é uma situação 

diferente e com justificativa diferente, então pede ao prefeito Izauri 

para dar condições de fazer as ações para o Wellington poder trabalhar 

e a saúde de Naviraí voltar a caminhar e ser referência como já foi na 
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época do Onevan de Matos, assim como na gestão do Léo Matos que 

também avançou muito na saúde. 

Gerente Disse que compartilha dessa tristeza, assim como sua equipe, 

por ter pegado um cenário tão desfavorável, mas uma coisa nunca se 

negou que é arregaçar as mangas e trabalhar muito para que as coisas 

aconteçam da melhor maneira possível, e algumas situações com a qual 

se deparam realmente assusta e se perguntam como chegou a tal ponto, 

mas está trabalhando para sanar e prospecta um ano de 2018, bem 

diferente desse panorama de 2017 e espera que as próximas vezes em 

que for convidado para vir aqui junto com sua equipe seja para fazer 

notas de ações que estão ocorrendo de maneira satisfatória. 

O Senhor Presidente disse que gostaria de registrar e agradecer a 

presença do Major Everton Torres de Oliveira, Comandante do 6º 

Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Naviraí, do Senhor Onivair 

de Matos, ex presidente desta casa, do advogado Fauser Salem, 

procurador jurídico do município, Paulo Jacomélli e Dra. Katia 

Matsubara, advogados do município, José Mário, gerente da vigilância 

sanitária, Wellington Santussi, gerente do hospital municipal e Joyce 

presidente do bairro Ipê. 

O Senhor Presidente passou a palavra ao vereador Ederson Dutra que 

cumprimentou ao Senhor Presidente, aos nobres edis, ao gerente Edvan, 

à sua equipe, público presente, aos ouvintes da rádio e disse ao gerente 

que a nossa saúde nunca esteve tão ruim em todos os tempos e nesse 

ano de 2017 está sendo uma catástrofe, porque chegou num ponto que 

explodiu e espera que realmente a situação seja resolvida em novembro 

mesmo. E perguntou qual o saldo atual em caixa da gerência de saúde. 

Gerente primeiramente agradeceu a presença da sua equipe, o Glênio 

que é gerente de laboratório, da Cecília gerente de apoio logístico, 

Ethel auditora municipal, Fernanda coordenadora, Wellington diretor do 

hospital, Dani gerente da farmácia, Renato farmacêutico responsável 
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pelas compras do município, Viviane gerente de equipe de transporte, 

Érica gerente de regulação, Flaviane participante da equipe de atenção 

básica, Dra. Kátia advogada da pasta e respondeu ao vereador Ederson 

dizendo que não saberia dizer especificamente o saldo que tem em 

conta porque não retirou essa informação junto do financeiro hoje, mas 

sabe a previsão orçamentária para o ano e quanto já foi empenhado, o 

orçamento que já foi utilizado no ano de 2017 até o momento é de 

trinta e nove milhões seiscentos e setenta e sete mil duzentos e vinte e 

sete reais e dez centavos e a previsão de orçamento para o ano de 2017 

é de quarenta e seis milhões quinhentos e quarenta e quatro mil 

setecentos e quatro reais, porém dentro das suas previsões os custos 

devem passar dos cinquenta e três milhões no ano, mas já estão 

tomando alguns cuidados para tentar trazer para dentro do orçamento, 

conversando junto ao financeiro e jurídico para ver quais são as 

medidas que precisam tomar para adequar.  

Ederson Perguntou se o repasse do governo estadual está em dia. 

Gerente Falou que tem parcelas com atraso de três meses e algumas em 

atraso desde dezembro e depende de qual recurso específico que o 

vereador citaria, mas as de três meses provavelmente são as 

relacionadas com o hospital municipal que é uma parcela pequena para o 

tamanho do hospital e a importância que ele tem, mas recebem 

mensalmente sessenta e três mil e quinhentos reais e o custo mensal é 

em torno de um milhão e meio mensal no hospital. 

Ederson perguntou que atitude está sendo tomada para rever essa 

pactuação e aumentar esse repasse? E também quais as medidas que 

estão tomando para a regionalização do hospital municipal? 

Gerente Primeiramente está colocando a casa em ordem para mostrar 

que o hospital tem essa referência regional e que tem a capacidade de 

fazer os procedimentos, mas deveria estar melhor estruturado para 

fazê-los. Disse que teve algumas conversas com o governo estadual para 
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conseguir melhorar esse aporte financeiro para a saúde de Naviraí, e 

isso já tinha acontecido com o Dr. Fábio, e com ele nestes três meses, 

em uma oportunidade esteve na SES em Campo Grande; na semana 

passada recebeu o Senhor Marcelo Melo que é o assessor técnico para 

assuntos de regionalização do governo do estado, representando o 

secretário estadual e saúde e orientou com a possibilidade de trazer 

um maior aporte financeiro para o hospital de Naviraí, falando da 

possibilidade de ser uma OAS municipal com interveniência estadual ou 

pensar em consórcios, entrando dinheiro para suprir as necessidades do 

hospital, porque realmente, sessenta e três mil reais, vindo do estado 

pagam apenas alguns funcionários e/ou alguns procedimentos e olhe lá, 

para um custo de um milhão e meio de reais mensal aproximado. Então a 

perspectiva dentro dessas possibilidades é achar a que melhor se 

enquadre e que fica mais exequível para município. E espera a 

possibilidade de ser regionalizado o hospital de fato, recebendo o nome 

de regional, porque já tem uma responsabilidade regional por ser 

microrregião de saúde, então já atende os municípios, mas também quer 

receber esse respaldo, não só com o nome de microrregião, mas com o 

aporte financeiro adequado, fizeram alguns estudos específicos e em 

Nova Andradina recebe em torno de trezentos e cinquenta mil reais 

mês, muito longe do que a gente recebe, e é dentro desses parâmetros 

pelo menos com igualdade populacional, com igualdade de complexidade, 

foi debatido no primeiro momento, pensando muito e levando em 

consideração a questão dos consórcios, porque os municípios que 

fizessem parte desse consórcio entrariam efetivamente com maior 

valor mensal e o estado se compromete em financiar parte disso, isso 

foi conversado na reunião que teve aqui duas semanas atrás. E estão 

observando com muita cautela a possibilidade da OAS para trazer algo 

que de fato faça bem para a população de Naviraí. 
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Ederson comentou que esteve em Campo Grande com o Dr. Nelson, 

secretário de saúde e foi informado que o município de Naviraí tem um 

repasse de setecentos e vinte mil reais e está retido e o governo se 

apropriou desta verba, então se depender desse governo atual a nossa 

saúde vai morrer. Quer saber quais são as medidas que estão sendo 

tomadas para que esse repasse de setecentos e vinte mil reais venha 

para o município sem parcelamento? O vereador Simon solicitou um 

aparte e disse que esse valor é maior, devido a uma emenda da 

deputada Tereza Cristina, de duzentos e vinte mil reais, ou seja, esse 

repasse a ser feito ao município já chega perto de um milhão de reais. 

O vereador Ederson agradeceu e disse que tem que aturar o secretário 

do estado de saúde falando que o dinheiro é nosso, mas que irá parcelar 

em muitas vezes, sendo que estamos precisando desse dinheiro aqui e 

atendendo toda região com sessenta e cinco mil reais de repasse. Então 

já que o repasse é pequeno e atende toda região é preciso tomar uma 

medida drástica, chamar os prefeitos da região para que contribuam ou 

não irão atender mais ninguém. Quer saber do gerente se ele sabe se o 

governo vai repassar ou não. 

Gerente Disse que na verdade são algumas emendas que ficaram 

fracionadas e a somatória fica em torno de setecentos e vinte mil 

mesmo. Para ficar claro explicou que quem faz essa cobrança é 

diretamente o prefeito municipal ou pelo gerente de finanças que 

conversa diretamente com finanças do estado, dentro da secretaria 

estadual de saúde tem uma pessoa estratégica, que é o Mauricio, e o 

cobrou pessoalmente no meio de agosto, levando os valores específicos 

e ele já tinha se comprometido com o prefeito de fazer esse pagamento 

e tentar liberar esse dinheiro, mas até o presente momento esse 

dinheiro ainda não veio. 

Ederson agradeceu ao gerente Edvan e sua equipe, ao Wellington, a 

Dani, falando que o atendimento sempre é bem transparente e que esta 
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casa está de portas abertas e sempre que tiverem demandas e precisar 

do apoio desta casa podem contar com esse vereador e pediu a toda 

equipe da gerência de saúde que trate a população com todo respeito, 

dignidade e humanidade, porque afinal de contas são eles que pagam os 

impostos, e funcionário público não deve favor a ninguém e tem que 

tratar o cidadão com excelência, olhando as pessoas nos olhos.  

Gerente agradeceu ao vereador pelas visitas que sempre faz e que 

esses contatos estimulam, sempre tratando com respeito e levando 

situações pertinentes com boas sugestões para solução, talvez não a 

mais fácil, mas viável para que possam estudar. E realmente a questão 

da humanização, do respeito, a questão do trato no cuidado com as 

pessoas que buscam a saúde, que estão sensíveis, vulneráveis, é um 

cuidado que tem tomado enquanto equipe de gestão e tem cobrado a 

todos colaboradores e servidores que trabalham para ter esse cuidado. 

Pediu desculpas pelos pontos falhos que ainda acontece na rede. 

O Senhor Presidente convidou o Vereador Simon Rogério Freitas Alves 

da Silva que cumprimentou ao Senhor Presidente, nobres edis, ao 

gerente de saúde Edvan, aos ouvintes da rádio e em nome da Érica da 

regulação da prefeitura que vem desenvolvendo um ótimo trabalho, 

cumprimenta a todos os presentes. O gerente Edvan solicitou a palavra 

porque acabou de receber a informação do Sr. Renato Napolitano, 

gerente de contabilidade sobre o saldo e que se refere a uma das 

perguntas do vereador Ederson, e informou que o programa de ação 

continuada em saúde, tem dois milhões seiscentos e noventa e três mil 

seiscentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos, média 

complexidade, atenção básica entre outras e de recurso próprio na 

saúde cento e vinte e sete mil seiscentos e cinquenta reais e doze 

centavos, esse é o que temos de saldo. 

Simon Perguntou sobre a implantação da hemodiálise. 
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Gerente Disse que a hemodiálise é uma das principais preocupações que 

o prefeito Izauri de Macedo tem com relação à saúde de Naviraí e com 

certeza fará com que isso aconteça aqui. Existem alguns atrasos 

principalmente relacionados a algumas certidões e alguns trâmites que 

ficou sem uma boa definição de quem os faria estado ou o município, a 

receita é de seiscentos e vinte mil reais para a ampliação do prédio que 

ficará a hemodiálise, já existe a planta baixa, já existe o projeto de 

ampliação, falta a licença ambiental que depende de laudos ambientais 

específicos que são produzidos por uma equipe do estado, falta a 

liberação do corpo de bombeiros e falta o acerto do termo de cessão do 

prédio e do terreno que será ampliado pra efetivação do centro de 

hemodiálise. 

Simon Em relação aos pacientes com deficiência auditiva no município, 

tem conhecimento de que existia um convênio para atendimento no 

município de Dourados e teve a informação que esse convênio foi 

suspenso e quer saber qual a razão e se tem condições de retornar? 

Gerente Disse ter uma preocupação muito grande com isso, porque o 

município de Dourados é a referência para a maioria dos serviços 

especializados que não dispomos em Naviraí e isso tudo foi feito por 

meio de pactuações, nessas pactuações há o repasse de Naviraí 

diretamente para o município de Dourados por meio do estado, então 

parte do dinheiro de Naviraí vai destinado dentro dessas pactuações. O 

estado está em débito com o município de Dourados, na reunião mensal 

que acontece em Dourados com os secretários municipais de saúde, são 

discutidos diversos assuntos, entre eles a parte de financiamento sendo 

informado que não conseguiram realizar os pagamentos, e a empresa 

retirou seus serviços e isso aconteceu não só com a questão dos 

atendimentos auditivos, também com a questão dos cateterismos. O 

secretario de saúde de Dourados falou que estava tentando resolver 

ainda no mês de agosto e que traria uma resposta, mas independente da 
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resposta e por culpa da demora, já estão orçando empresas que possam 

prestar esses dois serviços, tanto cateterismo, quanto o serviço de 

acompanhamento de aparelhos auditivos e da aquisição e compra desses 

aparelhos. Dentro desse orçamento estão estudando a viabilidade de 

passar a oferecer esse serviço aqui, estão fazendo o levantamento de 

custo por meio de orçamento e se for viável será encaminhado para 

licitação e compra desse serviço. 

Simon Perguntou se as fisioterapias também estão suspensas. 

Gerente Disse que na verdade não há uma suspensão, porque trabalham 

com cotas mensais e em um determinado período do mês para de 

agendar para o agendamento acontecer no mês seguinte. Essas cotas 

são definidas pela capacidade instalada das clínicas credenciadas e pela 

possibilidade de exposição desses atendimentos por parte da gestão. 

Simon Perguntou qual a quantidade dessas cotas especificamente na 

área de fisioterapia. 

Gerente Em torno de cem pacientes ao mês. 

Simon Falou que a demanda é muito maior. Perguntando o que pode ser 

feito para resolver esse problema no município. 

Gerente Falou que tocou num ponto fraco por ser fisioterapeuta, e sabe 

da dificuldade que tem, mas primeiro lugar está reestruturando a 

equipe de fisioterapia do município, hoje tem um quantitativo de 

profissionais no município inferior ao que é ideal para atendimento, tem 

dois fisioterapeutas para atender cinquenta mil habitantes, enquanto o 

ideal seria um para cada dez mil; estão com uma perspectiva para o ano 

de 2018 de conseguir diminuir essa defasagem de profissionais na rede, 

estão com um planejamento de possivelmente criar um ambulatório, isso 

não é promessa, é um planejamento de estudar a viabilidade de criar um 

ambulatório para agregar a esses serviços que são credenciados no 

município, é muito difícil hoje tirar o serviço credenciado a exemplo de 

fisioterapia, hoje tem quatro clínicas credenciadas com capacidade de 
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fazer um volume bem importante e expressivo de atendimento, mas 

acha que pode conseguir estruturar um serviço, mas que não terá toda 

aparelhagem que essas clínicas possuem, porque são aparelhos muito 

caros, mas com um planejamento bem adequado pode conseguir iniciar 

um ambulatório e eventualmente semestralmente ou anualmente 

incrementando esse serviço, com profissionais, equipamento e 

estrutura, então isso é um dos planejamentos que tem dentro da pasta 

de estruturar um pouco melhor o serviço de fisioterapia. Até porque 

tem condições judiciais que tem batido com frequência na gerência e 

uma delas é a solicitação de fisioterapia domiciliar. Disse que vereador 

Fi da Paiol levou a possibilidade de um programa que viu dentro do 

governo federal que é o “Melhor em Casa” que é um sistema de 

acompanhamento com os pacientes no próprio lar, para os pacientes de 

internação prolongada no hospital e que poderia se criar um leito de 

internação domiciliar em que o médico, fisioterapeuta, enfermeiro, 

auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, teriam uma atuação 

bem efetiva, mas não é muito simples, porque é preciso estruturar, 

criar uma equipe nova, mas está dentro do planejamento e está citando 

porque a fisioterapia faz parte disso. E realmente é preciso aumentar 

essa demanda de liberação de quantitativo. 

Simon Perguntou se a gerência de saúde juntamente com o prefeito tem 

uma previsão de algum programa para voltar a atuar de uma forma 

efetiva e preventiva no controle de epidemias.  

Gerente Existe uma equipe que chama controle de vetores e quem está 

a frente é o José Pereira, que é o coordenador e faz parte do conselho 

municipal de saúde, com ações específicas de combate a essas situações 

inclusive com bloqueio. A equipe está fazendo um processo seletivo para 

colocar mais agentes de controle de vetores trabalhando, porque 

entraremos num período mais crítico relacionado a dengue, já faz 

bloqueios específicos, já faz especializações específicas e o trabalho 
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será aumentado com o melhoramento do quantitativo de recursos 

humanos.  

Simon Disse que é uma preocupação geral, devido um passado bem 

próximo com a epidemia que causou danos e até mortes, então é muito 

importante que seja um programa eficaz, bem planejado, antes que 

aconteça alguma coisa. 

Gerente Falou que a gerência foi elogiada quanto ao controle de vetores 

e vigilância sanitária pela secretária estadual de saúde pelo trabalho 

que Naviraí tem feito e como as informações chegam bem consolidadas 

para a secretaria estadual, inclusive teve algum momento um programa 

de armadilhas para os mosquitos transmissores da dengue e estão 

avaliando a possibilidade de voltar a utilizá-los e isso é diretamente 

ligada a quantidade de profissionais trabalhando, então aumentando 

esse quadro provavelmente vai voltar, então deixa aqui ao José Mário e 

José Pereira o repasse do elogio que foi feito. 

Simon Aproveitou para parabenizar através desse comentário que foi 

feito a todas as equipes de agentes de saúde e agentes de endemias 

que realmente fazem um ótimo trabalho. Perguntou ainda se as 

fisioterapias que estão paradas são as ortopédicas? 

Gerente Falou que devido o quantitativo pequeno para as fisioterapias 

ortopédicas e com a demanda muito alta, serão poucas as liberadas até 

dezembro.  

Simon Disse que é preciso dar uma atenção especial devido existir 

casos muito complicados. 

Gerente agradeceu a sugestão do vereador e disse que fará um 

planejamento diferenciado com relação a isso. 

Simon Agradeceu a presença do gerente e à equipe pelos 

esclarecimentos e disse que sempre está à disposição para contribuir 

com a gerência de saúde para que possam enfrentar os problemas que 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 21 de 51 

 

 

SECRETARIA 

 

são muitos e espera que o gerente jamais leve para o lado pessoal as 

cobranças que são feitas aqui nesta casa. 

Gerente Agradeceu aos elogios e repassou à sua equipe porque sem eles 

não conseguiria absolutamente nada, agradecendo a presença da Maria 

de Lourdes que faz parte da equipe na gerência de compras, 

fortalecendo no momento de dificuldade, e disse que às vezes é difícil 

separar uma coisa da outra, até porque muitos vereadores aqui são seus 

amigos, e se as vezes confunde amizade com trabalho pede desculpe, 

mas agradeceu o respeito que os vereadores sempre tem desprendido 

com ele e sua equipe, e todas as sugestões que levarem 

independentemente de qual vereador seja, será avaliada para coloca-las 

em prática. 

Simon Perguntou se tem controle sobre a quantidade de pessoas que 

dão entrada no hospital municipal oriundas de acidentes de trânsito. 

Gerente disse que no momento não tem essa estatística. 

Simon Disse que vai aguardar os números. 

O Senhor Presidente convidou para fazer uso da palavra, o vereador 

Josias de Carvalho que cumprimentou o senhor Presidente, nobres 

edis, senhores presentes, agradecendo a presença do Senhor Glênio e 

todos os funcionários da saúde, agradecendo a presença da Aninha, 

Aparecido, Dr. Paulo, Major Torres, Onivair, Osvaldo e demais, desejou 

bom dia ao nobre gerente e disse que essa casa faz parte dessa 

engrenagem de gestão e como parte dessa engrenagem, cobra e 

fiscaliza, mas também fazem sugestões que é importante para um 

momento tão difícil que o País e o Estado passam e que sobra para os 

municípios, e de antemão o parabenizou pelo trabalho dessa pasta que 

não é fácil, mas que de certa forma tem mostrado competência com 

uma equipe boa, destacando a Cecília que é muito dinâmica e 

competente. E falou sobre o processo de licitação que é bastante 

moroso e dentro de uma das perguntas que foram feitas, disse que tem 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 22 de 51 

 

 

SECRETARIA 

 

se organizado nessa parte burocrática de montar todo esse 

planejamento. Perguntou se não seria importante sentar com o 

Clodomiro que faz parte do setor de finanças e faz todo o planejamento 

e discutir para que haja agilidade no processo para que a medicação 

possa vir em tempo hábil para atender essa demanda no município no 

tocante a farmácia básica? Porque essa é a reclamação da população e 

em conversa com o prefeito, foi informado que seria feito um termo de 

compromisso para que não faltem mais esses medicamentos que são 

essenciais para esse atendimento. Esse compromisso o prefeito também 

fez na campanha e está aqui reforçando esse compromisso com a 

população através do ministério público. 

Gerente Cumprimentou ao vereador e ao seu conselheiro Osvaldo que 

está presente, sempre atuante e parceiro dentro do conselho municipal 

de saúde, ao Hernando que é o presidente do fórum dos trabalhadores, 

também conselheiro em saúde, e um destaque ao agradecimento ao 

Major porque o corpo de bombeiros fez questão de fazer parte do 

conselho de saúde, isso demonstra que é uma preocupação da sociedade 

em realmente conseguir fazer o melhor. Com relação à pergunta disse 

que fizeram reuniões específicas para tratar sobre esse assunto da 

morosidade, da necessidade específica da saúde, com relação licitação, 

pagamentos, compras, enfim tudo que fica a cargo da pasta das finanças 

e da licitação, e deixa claro que estão todos cientes desse problema que 

estão enfrentando, tem uma equipe de gestão na administração que é 

muito imbuída e que várias vezes ficaram até tarde para que pudessem 

achar os caminhos mais ágeis para algumas situações. Em algumas 

situações estão com dificuldade apenas quatro meses porque até então 

tinha uma ata vigente de alguns medicamentos, mas o que foi passado 

pelos colegas que foi realizado uma força tarefa no inicio do ano para 

desenrolar muita coisa da saúde, e agora como ele está na saúde tem 

cobrado efetivamente velocidade, dedicação e prioridade com relação 
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aos assuntos da saúde, obviamente que não dá para esquecer todas as 

preocupações que existe com a educação, meio ambiente ou com outras 

pastas que são ligadas à prefeitura. Tem visto muita preocupação do 

Clodomiro em ajudar e agilizar, especificamente em situações críticas, 

o processo que tem um trâmite natural dentro da prefeitura consegue 

agilizar num período mais rápido, mas ainda há uma demora e tem 

sentado sim para tentar diminuir, principalmente nos pontos mais 

críticos e as conversas tem sido sempre renovadas. 

Josias Parabenizou o Glênio porque o laboratório é uma extensão do 

hospital e que caminha muito bem. E perguntou a quantidade de exames 

que são liberados mensalmente. 

Gerente São sessenta vagas mensais de endoscopia, de trinta a 

sessenta exames de cardiologia por mês levando em consideração eco e 

esteira, de quinze a vinte espirometrias ao mês, de quinze a vinte 

colonoscopia ao mês. 

Josias disse que pelo tamanho do município, perguntou se não é muito 

pouco o número de exames liberado pela saúde? 

Gerente Falou da dificuldade financeira porque tudo precisa ser pago, 

mas que está no planejamento o aumento desse quantitativo, mas tudo é 

vinculado ao que pode gastar. 

Josias Comentou que hoje veio um senhor solicitando que intermediasse 

para ele conseguir fazer o exame. E é constrangedor porque tem a 

recomendação do ministério público que é para atender dentro da 

coletividade, não individualmente, mas o povo não quer saber do 

ministério público, quer é ser atendido, mas tem direito porque paga 

seus impostos, então será que não poderia melhorar esse atendimento 

dentro da saúde com convênios? 

Gerente Disse que sim e que estão trabalhando dentro do processo 

licitatório para ter um quantitativo um pouco melhor, mas fica um pouco 

travado com relação a valores que pode gastar. Já foi um pouco maior, 
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mas por culpa da escassez financeira teve que diminuir vaga de quase 

todos os exames e tratamentos. 

Josias Falou que essas pessoas que tem esses pedidos de exames de um 

ano atrás ainda. 

Gerente Disse que até agosto estava em torno de cento e vinte 

endoscopias ao mês, agora reduziu para sessenta, só para ter um 

parâmetro foram trinta endoscopias liberadas no ano inteiro de 2016, 

então estão atendendo pacientes que estão esperando desde o começo 

do ano de 2016, por isso que a demanda está altíssima.  

Josias disse que o prefeito é o responsável porque tem cobrado da 

gerência e por isso dessa melhora na saúde, e na medida do possível e 

dentro da lei acredita que todas as pessoas serão atendidas. 

Gerente agradeceu ao vereador e disse que de fato tem alguns pontos 

com relação aos exames que precisam melhorar e tem discutido com a 

equipe de compras, com a equipe de regulação um quantitativo que seja 

mais abrangente dentro do limite financeiro. Agradeceu as sugestões 

do vereador que sempre ajuda a melhor gerir essa pasta. 

O Senhor Presidente convidou a vereadora Maria Cristina Tezolini 

Gradella que cumprimentou ao Edvan, Senhor Presidente, nobres 

vereadores, toda equipe de saúde presente e a todos os ouvintes da 

rádio, e comentou que viu no portal da transparência da prefeitura uma 

coisa que a preocupa muito, que nos últimos quatro anos só na pasta da 

saúde, houve um aumento de mais de cem funcionários e desses 

funcionários boa parte concursados, não são cargos, e pelo índice da 

inflação seria reajuste de salário anual de mais ou menos vinte e quatro 

por cento e na verdade teve um aumento de setenta e seis por cento na 

folha de pagamento nesses últimos quatro anos, sabe que ele não 

responde pela pasta nesses quatro anos, mas só para constatar, porque 

o que a admira é que não foi criado nenhum serviço novo nesses quatro 

anos, nenhum posto de saúde novo, nenhum serviço que justifique esse 
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aumento de cem funcionários na pasta nestes últimos quatro anos, 

porque a reclamação dos serviços prestados continua e criou-se uma 

dívida no caixa; então gostaria de saber onde estão esses funcionários 

e porque esse aumento tão grande da folha de pagamento, tão 

desproporcional ao índice? 

Gerente Cumprimentou a vereadora de maneira especial porque a 

primeira experiência dele na gestão era quando ela era gerente de 

saúde e tiveram várias discussões com relação a muitas coisas. E disse 

que esse é um levantamento que não fez, mas sabe que esse aumento de 

funcionário foi um impacto grande, e levando em consideração que o 

hospital nesses últimos quatro anos teve um aumento importante na sua 

capacidade de pronto socorro por culpa da ampliação, então acredita 

que parte desses funcionários tenha absorvido ali e a outra parte deve 

estar diluída dentro da rede. A sua preocupação com referência a fala 

da vereadora e concordando inclusive, é que o serviço está muito 

inferior referente à época em que estava em sua primeira gestão, e 

disse que houve um incremento muito importante na qualidade de 

dinheiro colocado na saúde nos últimos anos. Nos primeiros três meses 

de 2013 enquanto a vereadora era gerente e ele diretor do hospital, o 

valor total aplicado em saúde no ano foi de trinta milhões setecentos e 

cinquenta e seis mil reais, hoje a projeção para 2017 é acima de 

cinquenta e um milhões, próximo dos cinquenta e três milhões, então 

tem quase o dobro do gasto e não vê a equivalência do dobro de 

melhora, muito pelo contrário viu um decréscimo na qualidade do 

atendimento. Com muita responsabilidade, com muita ética, com muito 

respeito a todas as pessoas que fazem uso da saúde, com muito 

respeito a sua formação profissional, com muito respeito às pessoas que 

chamou para trabalhar com ele, tem avaliado, inclusive com a presença 

da vereadora e do vereador Júnior, anseiam devolver o mais rápido 

possível a qualidade no atendimento de saúde de Naviraí, porque em 
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três meses de gestão perdeu muitas noites de sono, pensando nas 

possíveis soluções, mas está difícil, só que não vai entregar os pontos 

porque não colocou seu nome e nem criou uma equipe competente hoje, 

para que com três meses deixar esmorecer diante das primeiras 

dificuldades, dos primeiros questionamentos ou dentro das primeiras 

adversidades que vierem a enfrentar, ele quer e acredita que 

conseguirá no mínimo dentro do que já era realizado, isso é uma 

garantia, porque essa equipe está trabalhando muito firme e 2018 será 

um ano muito diferente. 

Cris Gradella Falou que acredita na equipe por ser uma equipe 

competente e compartilha a sua angustia de ver que era investido por 

volta de vinte e dois por cento em saúde, enquanto o obrigatório é 

quinze e nunca parou cirurgia eletiva, nunca ficou tanto tempo sem 

remédios de atenção básica, sem fazer preventivo, tanto tempo sem 

fazer mamografia, então isso realmente a preocupa, e quando tem uma 

projeção de aplicar em torno de trinta por cento em saúde sem 

nenhuma melhora, é realmente preocupante porque é dinheiro público 

que está sendo jogado no lixo, não está tendo efeito de benefício para 

população. Sabe que não é responsabilidade dele, porque vem ao longo 

dos últimos quatro anos, é o que consegue constatar com os números e 

com a opinião da população que os procuram diariamente para reclamar, 

principalmente com a questão da saúde. Comentou ainda sobre o 

aparelho de mamografia, que funcionava no centro de especialidades 

médicas onde trabalhava, e que em 2016 ficou seis meses quebrado. 

Neste ano de 2017, iniciou quebrado, foi consertado, voltou a funcionar 

em março, ficou abril, maio e junho quebrou novamente e mais uma vez 

vamos ficar sem o mamógrafo no outubro rosa, então mais uma vez faz 

um apelo para que tenha uma agilidade maior em consertar esse 

aparelho, porque a mamografia é o aparelho que vai diagnosticar mais 

precocemente o câncer de mama e quando faz uma campanha nacional 
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que é o outubro rosa, o país inteiro falando em prevenção de câncer de 

mama e Naviraí não está fazendo mamografia que é o mínimo que o 

município precisa fazer, a entristece bastante. Sabe que estão se 

empenhando pra consertar e espera que esteja funcionando em outubro, 

mesmo porque sabe que a prefeitura paga aluguel para imprimir os 

exames de mamografia e está se pagando o aluguel sem ter o 

funcionamento.  

Gerente Agradeceu a vereadora porque a experiência da gestão dela 

tem ajudado e com sugestões muito aplicáveis para solucionar alguns 

problemas. Com relação a porcentagens de aplicação em saúde, agora 

está em torno de trinta por cento, mas a previsão é ficar entre trinta e 

dois e trinta e oito por cento, o que é altíssimo e isso dentro do 

planejamento, não é o que preconiza, é preciso ver se conseguirá 

organizar as finanças e adequar o planejamento às possibilidades e 

principalmente às necessidades dos usuários do sistema único de saúde. 

Com relação ao mamógrafo disse que a vereadora demonstrou uma 

preocupação ímpar, mostrando possibilidades que poderiam utilizar para 

o conserto desse equipamento, mas no dia em que a vereadora sugeriu 

buscaram e iniciaram um novo processo de cotação de serviços e a 

empresa que já tinha dito que faria o serviço, que é a Multimedi de 

Campo Grande e que tem a carta de exclusividade da Philips está à 

disposição, mas está esperando que a Philips mande o contrato porque a 

empresa Multimedi já está pronta para vir atender Naviraí e um dos 

servidores que é o Leandro Filó, entrou em contato com a empresa e foi 

informado que do dia treze ao dia quinze estará em Naviraí realizando o 

conserto, está replicando a informação que a empresa mandou, porque 

tem cobrado diariamente tanto da gerência de saúde por meio do Filó, 

que faz parte da equipe da Lurdinha, como também tem cobrado o setor 

de licitação que é o responsável por cobrar esse contrato e a Néia 

cobra a Multimedi todos os dias, porque independente de ser a Philips 
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que está demorando, para mandar esse contrato de volta, a Multimedi 

representa a Philips, esse é posicionamento com relação ao mamógrafo. 

Cris Gradella Perguntou quais as providências que estão sendo tomadas 

sobre a fossa séptica da estratégia da saúde e da família Boa Vista? 

Porque o recurso financeiro do PMAQ tem mais de um milhão na conta e 

esse recurso pode ser gasto para consertar essa fossa. Então que 

providência tomou após ter assumido a pasta para resolver o problema 

realmente em definitivo, porque esse problema está lá há mais de dois 

anos? 

Gerente Informou que no mesmo dia que a vereadora o procurou ele 

reencaminhou um ofício para a gerência de obras e ligou para a Ana 

Paula que se comprometeu resolver esse problema, onde o pessoal da 

gerência foi até lá fazer a avaliação do que é necessário para realizar o 

serviço e já estão tomando as medidas para solucionar. Comentou que  

através de um mandamento do ministério público, de um processo de 

2014 a vigilância sanitária municipal foi obrigada a fazer a visita com 

fiscalização em todas as unidades, e todas estão com deficiências 

estruturais, mas tem o recurso do PMAQ que está disponível e pode ser 

utilizado,  mas é difícil porque ele pegou a saúde que já estava num 

momento delicado, que está faltando muita coisa e essa visita que foi 

ordenada pelo ministério público trouxe mais dificuldade porque muitas 

coisas seriam pensadas para o planejamento de 2018, mas ao mesmo 

tempo olharam com bons olhos porque foram obrigadas a mexer no 

Centro de Saúde de Naviraí – Varjão que está um verdadeiro canteiro 

de obras e sensivelmente observaram as mudanças e como estão 

conseguindo melhorar a qualidade da estrutura da unidade de saúde. O 

dinheiro do PMAQ será utilizado com mais consciência. 

Cris Gradella Falou que quando fazem as cobranças aqui, principalmente 

quando o tema é saúde, são cobranças bastante acaloradas, porque a 

população procura o vereador e o problema da saúde é muito sensível, 
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porque para quem está passando pela dor, pela dificuldade de saúde 

acaba sendo uma emergência, então quando fazem o debate é porque 

precisa realmente ver essa melhora. Agradeceu ao Edvan pelas 

respostas e disse que está a disposição para o que puder contribuir. 

Gerente agradeceu à vereadora pela primeira oportunidade de gestão e 

pela confiança depositada nessa gestão de agora, por se manter sempre 

disposta e disponível para ajudar e esse carinho que tem com ele, sabe 

que é com todos da equipe porque são pessoas que trabalharam com ela 

e sabe da competência de todos. Disse ainda que compartilha de 

algumas tristezas que a vereadora mencionou e que tenta todos os dias 

fazer o melhor, agradeceu pelas sugestões, porque esse olhar de ex 

gestora da saúde facilita e muito os caminhos que pode percorrer. 

Disse que gostaria de fazer uma complementação com relação a uma 

pergunta do vereador Simon a respeito do questionamento com a 

quantidade de acidentes de trânsito, que são em torno de trinta e cinco 

acidentes mensais com vítimas, com vinte hospitalizações em média por 

fraturas, e em torno de quinze pacientes que ficam em observação com 

posterior liberação, essa fonte é do departamento de trânsito. 

O Senhor Presidente agradeceu a presença do professor Chocolate e 

concedeu a palavra à vereadora Rosangela Farias Sofa que 

cumprimentou ao Senhor Presidente, ao gerente Edvan e sua equipe, aos 

nobres pares, aos ouvintes e às pessoas que estão presentes, em 

especial a Aninha e o Cido que estão sempre colaborando. Disse ao 

Edvan que não é comum pegar um ano que já estava sem cirurgias, tocar 

mais cinco meses sem cirurgias, abrir dois meses com cirurgias e ficar 

novamente sem cirurgias, e essa questão são bem debatidas aqui e 

muito procuradas, e informando a população que está ouvindo que as 

cirurgias eletivas, de hérnias, de vesícula, fimose, retirada de útero não 

estão sendo feitas, mas as de emergências como parto, apêndices e 

acidentes sim, então gostaria de saber realmente o que está faltando 
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para fazer as eletivas, porque não acredita que seja apenas a falta de 

fio de sutura. 

Gerente Cumprimentou a vereadora e comentou do seu carisma, porque 

sempre chega com tranquilidade para tratar dos assuntos e fica fácil 

ajuda-la a resolvê-los, porque normalmente já vem com o caminho e com 

soluções. Disse que de fato houve toda dificuldade durante o ano para 

que as cirurgias eletivas, porque existe uma capacidade instalada do 

centro cirúrgico do hospital de Naviraí, e estavam trabalhando abaixo 

dessa capacidade, houve a interrupção na gestão anterior a dele, quando 

entrou colocou um número mínimo de cirurgia para que não parasse, e no 

primeiro momento teve a dificuldade com alguns antibióticos 

específicos e conseguiram colocar dentro de um quantitativo para que 

pudessem continuar levando as cirurgias em número ainda reduzido, dois 

antibióticos já devem estar chegando no final deste mês para ter um 

estoque com tranquilidade dentro do nível aceitável para o trabalho, e 

isso já dá para tocar as cirurgias eletivas, mas a questão do fio 

cirúrgico envolveu alguns trâmites relacionados a restos a pagar e 

dificuldade de entrega com relação à empresa que acabou deixando com 

estoque crítico, tem os fios mas dentro do estoque crítico para 

trabalhar, tem que deixar reservado e direcionado para urgências e 

emergências. 

Rosangela Quer saber se quando falou do valor dos recursos que tem na 

conta da saúde se está o valor do PMAQ junto.  

Gerente Sim. 

Rosangela Para que a população tome conhecimento do que é PMAQ – 

Programa de Melhoria do Acesso com Qualidade, que é do governo 

federal, tem avaliação do ministério da saúde e repassado cinquenta por 

cento para os funcionários como abono e o outro cinquenta por cento 

para estruturação. Dentro dos cinquenta por cento da estruturação 

está se acumulando valores que não pode ser pagos a funcionários , só 
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poderá ser gasto em uso e consumo, como material de limpeza, remédio 

para atenção básica para todos os postos, material de preventivo, 

uniformes para agentes comunitários, protetor solar, boné, inclusive 

para utilizar na estruturação e melhoria das fossas, então pergunta se 

agora irá utilizar esse dinheiro? 

Gerente Disse que com certeza porque esse dinheiro não pode ficar 

parado, e talvez por ser uma falha sua de início de gestão, que deveria 

ter observado melhor e mesmo que tenha dentro da sua equipe técnica 

uma pessoa para cuidar e orientar, foi uma falha pessoal, mas depois 

que intensificou as visitas neste um mês e meio, tem utilizado esse 

recurso para melhorar, até porque tem interesse de que as unidades 

estejam bem estruturadas para mantê-las dentro da avaliação, para que 

esse recurso continue vindo em sua totalidade e para estimular os 

profissionais que recebem a outra parte, com abono financeiro e uma 

qualidade de condições de trabalho, o foco é atender os usuários com 

maior destreza e qualidade possível, mas também dar qualidade de 

condições de trabalho aos profissionais. 

Rosangela Disse que quando alguém reclama de servidores sempre pede 

que informe o nome, porque não gosta que generalize, e é preciso 

moralizar, dar valor e ajudar o profissional que por um motivo tem 

problema e acha que a população tem que acatar a falta de educação, 

então informa que tem ouvidoria para isso e para que todos tenham 

conhecimento de quem são os profissionais que atende o povo realmente 

como deve ser atendido e aos que não estão fazendo jus ao cargo que 

está ocupando e sabe que a saúde é uma das pastas mais solicitadas, 

mais cobrada e mais exigida. Para finalizar disse que espera que o 

dinheiro do PMAQ seja utilizado de forma certa para diminuir as 

críticas e aumentar os elogios dentro de tantas dificuldades que está 

sendo enfrentado na saúde. Deseja boa sorte ao Edvan e a sua equipe 

que tem mostrado boa vontade para trabalhar e resgatar o que foi 
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perdido ao longo do tempo, e disse que também está muito preocupada 

com o mamógrafo devido ao índice muito alto de câncer em nossa 

cidade, e agradeceu ao Edvan e disse que pode contar com ela para o 

que for necessário. 

Gerente Agradeceu a vereadora e disse que seu trabalho na saúde é 

muito dinâmico, que não tem tempo de ficar pensando, que trabalha no 

automático principalmente para quem está na urgência e emergência e 

na maior gravidade, as soluções precisam aparecer de maneira muito 

breve. E disse que tem uma preocupação em estar conversando, 

orientando e humanizando o trabalho, e essa é uma das maiores 

preocupações do prefeito, em ter uma saúde humanizada, porque quem 

chega ao hospital ou na unidade da saúde é porque perdeu o seu bem 

mais preciso que é a saúde, e sem saúde não consegue fazer nada. Estão 

todos imbuídos em fazer o melhor, mas pede desculpas por ocorrer 

algumas falhas porque são muitos os problemas. 

O Senhor Presidente convidou o vereador Claudio Cezar Paulino da 

Silva, que cumprimentou o Senhor Presidente, Edvan, a todos os 

presentes e disse que muitas perguntas que iria fazer já foram 

respondidas ao longo da reunião, então agradeceu o gerente por ter 

comparecido nesta casa. 

Gerente Agradeceu ao vereador porque é um dos vereadores que 

sempre o procura, mas que sempre chega com uma solução mostrando o 

caminho a percorrer. Agradeceu de maneira geral pela paciência que 

estão tendo e disse que está tentando fazer o melhor. Aproveitou para 

falar que apesar de ter ficado um bom período sem o mamógrafo, 

fizeram uma parceria com o hospital do câncer de Barretos, com o 

volante de Nova Andradina que veio para Naviraí com a carreta e todas 

as mulheres que estavam aguardando para fazer a mamografia foram 

atendidas na carreta, mas isso não diminui sua preocupação e a 
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responsabilidade com o conserto do mamógrafo que deve ocorrer até 

sexta-feira. 

O Senhor Presidente convidou para fazer uso da palavra o vereador 

Luiz Alberto Ávila da Silva Júnior, que cumprimentou o Senhor 

Presidente, aos nobres pares, público presente na casa de leis, aos 

ouvintes da Rádio Cultura e Rádio Cidade, Senhor Edvan, gerente de 

saúde que se faz presente nesta casa de leis para responder aos 

questionamentos das demandas que colheram da população ao longo 

desses meses; então falou a respeito de alguns exames específicos 

como a paralização da marcação relacionadas com a cardiologia, como 

teste ergométrico, eco cardiograma e cateterismo e quer saber se 

existe a contratação desses serviços. 

Gerente Cumprimentou e agradeceu o vereador por ser sempre muito 

atuante e disse que eco e esteira tem contrato com empresa que presta 

o serviço aqui, está dentro das cotas e dentro da gravidade tem 

liberado entre trinta e quarenta exames mensais para cada uma dessas. 

O cateterismo estava dentro da pactuação de Dourados, mas foi 

suspenso e até retirado do sistema de regulação; com a possibilidade de 

tentativa de marcação desse exame, sabe que foi uma dificuldade 

existente entre o prestador e a gestão de saúde daquele município 

relacionada à parte financeira, foi suspenso em definitivo essa 

marcação desses exames de cateterismo em Dourados, chegando essa 

informação do bloqueio na quarta-feira passada. E já iniciou o processo 

de cotação para ver se há viabilidade em contratar, então tem o eco e a 

esteira na cardiologia com serviços contratados, o eletro é oferecido no 

centro de especialidades médicas pela rede e o cateterismo está 

buscando uma possibilidade. 

Junior Disse que em algumas das reuniões com a equipe da saúde 

enquanto como secretário já, falava da importância da VI Conferência 

Municipal da Saúde que foi realizado no plenário desta casa de leis 
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entre os dias vinte e vinte e um de junho deste ano e o relatório 

destaca que das trinta propostas, aproximadamente metade delas 

falava de investimentos e da estruturação da atenção básica, nos 

postinhos dos bairros, e ainda existe a deficiência que é na questão dos 

médicos nos postos de saúde, como no posto do Vila Nova, do Boa Vista 

que enfrentam dificuldades pela ausência de médicos, então gostaria 

que falasse a respeito disso se realmente existe postos de saúde que 

estão sem médicos e qual é a medida que vai ser tomada em relação a 

isso e especificamente o posto do Boa Vista? 

Gerente Disse que realmente estão enfrentando a dificuldade com a 

saída de dois médicos de Naviraí, porque receberam propostas 

melhores fora do município e infelizmente não tiveram êxito no 

concurso. Sobre o posto do Vila Nova realmente está sem um médico 

vinculado à equipe, mas o Dr. Ronald está indo cobrir nos dois períodos o 

quantitativo. Tem uma médica para voltar da licença maternidade até 

fevereiro, e tem a intenção de fazer uma contratação por período 

determinado para que não tenha essa falta. Disse que quando assumiu a 

gerência três meses atrás, tinham cinco unidades sem médicos e na 

época que o hospital enfrentava o quantitativo de pacientes no pronto 

socorro que deixavam a todos de cabelos em pé, e a primeira medida 

que tomou foi tentar referenciar os pacientes para as unidades de 

saúde e hoje diz com muita felicidade que esse plano de gerenciamento 

de pacientes tem funcionado adequadamente, com sessenta vagas 

disponíveis nas unidades de saúde da família, obviamente direcionando 

cada paciente para sua unidade de saúde, e tem tido quarenta vagas 

com êxito diárias de reencaminhamento, salvo aquelas pessoas que 

fazem questão de continuar no hospital e que infelizmente o tempo de 

espera é um pouco maior, porque é uma unidade de urgência e 

emergência e os pacientes classificados como azul ou verde, terão que 

aguardar os amarelos e os vermelhos serem atendidos por serem os 
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mais graves, mas tem a unidade do Vila Nova ainda sem um médico 

vinculado e está pensando numa contratação temporária e já viu a 

viabilidade com o setor de recursos humanos, precisando acertar alguns 

pontos específicos, mas deve ser esse o caminho que irá tomar. A 

unidade do Boa Vista tem a Dra. Katleen, mas que está com uma super 

população devido o Bairro Sol Nascente, mas que já estão viabilizando 

projetos para encaminhar para o ministério da saúde para que possa 

abrir mais duas unidades, que seria a segunda unidade no Boa Vista e 

segunda unidade no Sol Nascente para fazer essa redivisão das áreas. 

Marcio pediu a palavra para fazer um complemento dizendo que no caso 

do Bairro Boa Vista, da Dra. Katleen, pode ser o caso de vaga zero que 

saia e que o médico é chamado numa emergência, e deixa o atendimento 

no PSF para poder levar o paciente pra fora. 

Gerente Agradeceu ao vereador Márcio pela lembrança e informou que 

na sexta-feira retrasada tiveram que tirar dois médicos de ISF por 

culpa dessa situação, foram duas vagas zeros, estavam com problema da 

plantonista no hospital, que estava doente e tiveram que retirar para 

que fizessem o suporte no hospital que a demanda estava muito alta e 

parte do atendimento já tinha sido realizado na unidade, mas até duas e 

meia da tarde tiveram que tirar dois médicos das unidades para suprir 

essas faltas. 

Júnior Disse da necessidade do terceiro médico, não para ficar o tempo 

todo, mas pelo menos nos momentos de pico para dar agilidade para 

diminuir o tempo de espera dos pacientes e obviamente ter maior 

tranquilidade no ambiente de trabalho, e quer saber como está o 

atendimento hoje. 

Gerente Disse que para complementar a informação sobre o posto do 

Boa Vista, ontem e hoje a médica está de atestado porque sua filha 

está doente. Com relação ao quantitativo de atendimento no hospital, 

disse que obviamente o hospital está ali para atender a todos, mas 
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entende que o ideal é cada um esteja em seu local adequado de 

atendimento e é por isso que montaram esse sistema com núcleo interno 

de regulamentação do hospital, que faz a regulação dos leitos para 

distribuição, mas que utilizam o potencial que esse núcleo tem para 

fazer esse referenciamento de retorno dos pacientes para suas 

unidades, isso já fez com que diminuíssem a demanda de duzentos e 

quarenta atendimentos diários para cento e sessenta atendimentos 

diários, diluídos nos três períodos, então o que tinham em torno de 

oitenta atendimentos por período, hoje abaixou para média de 

cinquenta, mas tem os momentos de pico, principalmente nos finais de 

semana à partir da sexta-feira, que tem o terceiro médico, mas às 

vezes tem a necessidade desse terceiro médico entrar em um 

procedimento cirúrgico emergencial. Se ontem teve alguma reclamação 

no hospital, porque foi um dia atípico em que a demanda foi bem alta e 

mesmo com o terceiro médico, teve um procedimento cirúrgico e 

tiveram que retirá-lo e as vinte e uma horas até perto das vinte e três 

horas com lentidão e após as vinte e três, o atendimento foi 

normalizado, então concluindo, tem utilizado o terceiro médico nos 

momentos de necessidade. 

Júnior Disse que o ano passado e esse ano tiveram intensas discussões 

e algumas dificuldades a respeito do cumprimento da lei 2009/2016 que 

garante a vacina do H1N1 para a rede municipal de educação, mas 

também outros contratempos relacionados a essa vacina e é de 

conhecimento público que o ano passado teve mortes. Esse ano apesar 

das dificuldades não se recorda de nenhuma morte relacionada ao 

H1N1, então quer saber o que a gerência de saúde tem planejado para o 

cumprimento desta lei em 2018 e também da possibilidade de incluir 

não só a rede municipal de ensino, mas também a rede estadual e 

também ter condição de ampliar pra um maior número possível da 

população do nosso município. 
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Gerente Primeiro lugar o planejamento é feito com base no quantitativo 

realizado no ano anterior, então vem do ministério da saúde com base 

nos informes que é feito, e se refere à Ethel que até antes da gestão 

era a coordenadora de todo o sistema de vacinas do município e ainda 

continua, além de ser auditora dando suporte nessa condição. Com 

relação a lei foi feito um levantamento de quem já havia tomado, e 

depois de tanta cobrança do vereador, tanto trabalho e dificuldade 

para fazer o levantamento, alguns dos beneficiários não foram tomar 

essas vacinas e isso fere diretamente a linha histórica e vai ferir o 

quantitativo de vacinas para o ano seguinte. 

Junior Disse que sabe que o ministério da saúde tem os grupos 

prioritários e encaminha as vacinas para esses grupos, e os professores 

foram incluídos nesse grupo esse ano, mas os servidores da educação 

não foram e partindo de um princípio teórico de que o ano que vem a 

procura seja maior dos grupos prioritários e aconteça o esgotamento 

dos estoques com os grupos prioritários, existe um plano B por parte da 

administração de adquirir doses com recursos próprios para poder 

atender os grupos que não são prioritários? 

Gerente Com relação às vacinas viu se tinha a possibilidade fazer um 

informe diferenciado incluindo essas pessoas para que venha um 

quantitativo maior de vacinas, mas não há, com base na linha histórica, 

fazem um acréscimo de dez por cento a mais de doses, então ficaria a 

cargo da possibilidade e da disposição de compra dessas vacinas para 

expandir. E esse ano não teve a disponibilidade de compra, então irá 

conversar com a Ethel e com quem está à frente da vacina, entrar em 

contato com o Estado, com o Governo Federal, o Ministério da Saúde 

para que possam pensar na saída para ampliar essa margem de pessoas 

vacinadas. 

Júnior Disse que diante dessa informação deixa feito seu pedido para 

que seja feita a aquisição de doses e que seja colocado isso na lei 
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orçamentária que deve vir para esta casa de leis no mês que vem e que 

seja previsto, porque se não tiver previsão orçamentária não adianta 

nem querer fazer porque não acontece. Que seja feito com o devido 

cuidado, com a devida atenção porque obviamente é uma questão que vai 

discutir no ano que vem, mas que seja de uma forma diferente, mais 

tranquilo e acompanhando de fato o cumprimento das metas e da lei em 

questão. Falou do convênio do plano de saúde que é a Cassems, que 

atende quase que a totalidade dos servidores públicos municipais e dos 

servidores públicos do estado, enfim é uma quantidade considerável de 

pessoas que são conveniadas, e se tratando principalmente dos 

servidores públicos tanto do estado quanto da prefeitura, tem alguns 

que tem uma condição financeira melhor, por ter um salário um pouco 

melhor, mas também tem muitos que ganham um salário mínimo que é a 

grande maioria e esses servidores enfrentam alguma dificuldade no 

acesso ao transporte e sabe que é preciso cobrar o plano de saúde numa 

estruturação melhor, com mais investimentos, mas no tocante ao 

transporte gostaria de saber qual o pensamento da gerência, se existe 

a possibilidade de fazer uma regulamentação? 

Gerente Disse que essa necessidade tem ocorrido de fato, com vários 

servidores procurando para conseguir esse transporte. Mas 

primeiramente tem alguns grupos que estão num risco maior, como 

pessoas que fazem acompanhamento de hemodiálise, acompanhamento 

de tratamento de câncer ou algum outro acompanhamento em outro 

município que dependa de uma especialidade específica que está sendo 

atendido diretamente pelo SUS, esse é um ponto, tem a obrigação de 

levar. Outro ponto é a escassez de veículos de estrutura, que conta com 

nove carros, um micro-ônibus e a sprinter, com a frequência de dois 

carros em manutenção, então tem em média de seis carros rodando e 

diariamente e sempre que tem um caso de convênio, é feito uma 

primeira triagem do caso, veem a real possibilidade da necessidade e 
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não deixam de atender ninguém, porque noventa e nove por centos dos 

casos que os procuraram para atendimento mesmo que seja a cassems 

ou outro atendimento fora, tem conseguido levar, mas é difícil quando o 

munícipe chega de véspera falando que conseguiu uma vaga para o dia 

seguinte e os carros estão lotados, então tem a passagem para dar, mas 

fica difícil a locomoção no outro município. Então entende que se 

manter para quem é paciente SUS e estudar caso a caso levando em 

consideração tudo o que o paciente leva, até hoje não deixou de atender 

ninguém que não tivesse necessidade, sabe que em alguns momentos 

disse não, mas depois de ter colhido melhor as informações fez o 

transporte. Ainda que o Sistema Único de Saúde seja universal, o limite 

orçamentário e de recursos humanos e de possibilidade existe, então 

tem que trabalhar com quem está necessitando mais naquele momento. 

Mas já fizeram o remanejamento de pessoas que vão de convênio, mas 

de uma situação muito grave para serem levados. 

Marcio Disse que para complementar sugere que a Naviraíprev faça um 

acordo, para que possam transportar os funcionários públicos municipais 

para fazer as consultas em Campo Grande, Dourados, porque são sete 

lugares e desafogaria bem o município, e também é um direito do 

servidor, então espera contar com o apoio da gerência de saúde e 

chamar o presidente da instituição para entrar num acordo. Perguntou 

se a sprinter que foi adquirida, foi com o recurso do seguro do veículo 

que foi queimado? 

Gerente respondeu que não foi. E agradeceu ao vereador Marcio pela 

sugestão e disse que está pronto para conversar com o pessoal do 

Naviraíprev, com a administração municipal no momento em que os 

vereadores quiserem. 

Junior Disse que esteve num evento, uma palestra promovida pela 

gerência de educação e a professora Fátima disse que algumas 

dificuldades estão sendo enfrentadas pelas escolas, não por falta de 
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recurso financeiro, mas porque a gestão ainda estava com dificuldades 

de vencer a burocracia, principalmente em relação trâmite de licitação, 

então pergunta se na gerência de saúde também tem essa dificuldade 

de vencer a burocracia e nessa mesma linha de pensamento pergunta 

qual o nível de autonomia que tem a gerência de saúde para poder tratar 

das questões relacionadas a gerência de saúde? 

Gerente As limitações são orçamentárias, financeiras e também de 

ordem burocrática, mas tem conversado e muito com o pessoal de 

finanças e da licitação, inclusive com a procuradora jurídica específica, 

para agilizar com maior brevidade tudo e está tentando fazer a 

readequação orçamentária financeira dentro das possibilidades que 

tem. Disse que o prefeito Izauri deu total autonomia de trabalho para 

todos da gerência, porém sempre busca mantê-lo informado para que 

ele não sofra qualquer tipo de questionamento sem que ele tenha as 

informações necessárias para poder ter clareza nas respostas e as 

decisões que dependem de algum desprendimento maior da 

administração, tem feito em conjunto com ele. 

Junior Falou que a previsão de gasto na saúde para ano é de 

aproximadamente quarenta e oito milhões a cinquenta milhões, essa é a 

previsão para o ano de 2017 de um orçamento de aproximadamente 

cento e oitenta e nove milhões, então passou dos trinta por cento, será 

que não seria o momento da saúde ter uma estrutura própria de 

licitação? Porque por vezes faz o termo de deferimento, faz todo o 

procedimento e quando chega na licitação tem que corrigir muitas 

coisas, se tivesse o setor de licitação próprio só para a saúde, além da 

agilidade nos processos, os pedidos sairiam mais redondos, em melhores 

condições para não ter que ir para a prefeitura, voltar e vencer de fato 

essa burocracia, isso abrindo a ressalva da capacidade da equipe, 

porque conhece a maioria e sabe que estão se dedicando e correndo 

atrás, mas talvez a comunicação entre o setor de licitação, o setor 
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financeiro da prefeitura e o setor específico da gerência de saúde que 

é extremamente técnico, dificulte esse rompimento. Então fica essa 

indicação que é da Conferência de Saúde que foi realizada aqui na 

câmara. 

Gerente Disse que agradece ao gerente de finanças que não tem medido 

esforços para orientar e também para reorganizar o setor que lhe é 

cabível; disse que o setor de licitação está passando por um momento 

de reestruturação dentro do município em que algumas funções 

específicas estão sendo colocadas e uma central de compras está sendo 

estruturada e deverá ter um servidor da saúde para que tenha o 

contato direto, mas preocupados com que os termos e o processo saía 

mais perfeito do órgão de origem, a Élida que é uma funcionária nova e 

está a cargo disso dentro do setor de licitação, vai fazer a capacitação 

com os servidores nessa semana, então vai conseguir melhorar um pouco 

a qualidade, só lembrando que tem pessoas da sua equipe que tem anos 

de experiência e a cada ano que passa, cada processo que é feito vai 

diminuindo a margem de erros, mas dependendo de mudanças de 

legislação e adequações que são feitas dentro do setor ou outra 

situação que precisa ser corrigida; mas futuramente a sugestão de ter 

um setor de licitação na saúde possa voltar a discussão, mas o momento 

é da reestruturação que está acontecendo dentro da prefeitura e 

entende que o caminho mais adequado é que fique lá. 

Júnior Já foi falado da importância da integração entre os órgãos da 

administração caminhando para o mesmo destino, porque todos estão 

aguardando ansiosamente a retomada do desenvolvimento, mas estão 

recebendo muitas reclamações da atuação da vigilância sanitária, que 

nos postos de saúde foi extremamente criticada e também junto aos 

pequenos comerciantes do município que foram ofendidos, então deixa o 

reclame desse setor que é responsabilidade dessa gerência, porque 

ninguém quer dar jeitinho em nada, ninguém quer que deixe de cumprir 
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a lei, só quer que as pessoas sejam tratadas com o devido respeito, que 

haja bom senso por parte dos setores de fiscalização, porque senão o 

prefeito pode ter a boa vontade que for, mas jamais vai conseguir de 

fato implantar a tal retomada do desenvolvimento, se não houver a 

atuação respeitosa e com bom senso com aqueles que estão gerando 

riqueza para o município, que são os pequenos empresários; então deixa 

o seu desabafo e pede humildemente que sejam tomadas as 

providências, não para punir quem quer que seja, mas para adequar o 

serviço de acordo com a realidade das pessoas, para ter bom senso na 

aplicação da lei e principalmente para tratar as pessoas com respeito. 

Gerente Disse que como responsável pela pasta de forma integral, pede 

desculpas aos servidores, aos munícipes, aos empresários, às pessoas 

que receberam qualquer tipo de tratamento que não esteja de acordo 

com o que pensa, e vai levar esse desabafo como sugestão e uma crítica 

para que juntamente com o Zé Mário seja feito a melhor orientação 

desses profissionais para que cumpram com suas atribuições técnicas, 

mas que essas condutas inadequadas não sejam reiteradas e deixa o 

compromisso de orientar de maneira adequada as pessoas que tem agido 

de maneira desrespeitosa. Agradeceu ao vereador pelas sugestões. 

Com a palavra o vereador Josias falando que também recebeu 

reclamações da vigilância sanitária, mas que foi conversar com o Zé 

Mário que o recebeu muito bem e disse que já havia feito reunião com 

os funcionários e que os orientou para que essa pasta possa melhorar. 

O Senhor Presidente convidou o Vereador Antonio Carlos Klein para 

fazer uso da palavra, que cumprimentou ao senhor Presidente, senhores 

vereadores, pessoas presentes, ao Edvan e disse que ficou prestando 

atenção ao que foi falado pela Cris Gradella no tempo em que ela foi 

gerente, de quanto se aplicava na saúde naquela época e o que se aplica 

hoje, que apesar ter dobrado o que se gasta na saúde, o atendimento 

está mais difícil, mas conclui que essa situação que está acontecendo é 
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ao nível de Brasil com muitas pesquisas feitas que diz que quarenta e 

dois por cento dos recursos arrecadados dos impostos dos brasileiros, 

vão embora pela má administração, má gestão e pela corrupção, então 

quando vê uma previsão de gastos de cinquenta e três milhões na saúde 

em Naviraí, com uma população de cinquenta e dois mil, tem um gasto 

por pessoa na cidade em torno de um mil reais ao mês, é bastante 

dinheiro, então fica seu pedido ao gerente e à equipe que é competente, 

que faça uma revisão dos custos na saúde em Naviraí, procurando fazer 

a contenção de gastos no que for necessário, sem prejuízo na qualidade 

do atendimento, porque é preciso saber desse dinheiro o que está indo 

pelo ralo, porque no espaço de quatro anos dobrou o investimento e a 

saúde continua numa situação bastante difícil, é preciso avaliar nesse 

período se a gestão que está sendo feita é a responsável pelo o que está 

acontecendo hoje e tomar as medidas necessárias para estancar essa 

sangria do dinheiro público que está indo embora e a população 

reclamando da saúde, então deixa essa sugestão para que olhe como os 

recursos estão sendo gastos e onde é possível economizar, para que se 

reverta em maior qualidade no atendimento da saúde da cidade. Deixa 

os cumprimentos na dedicação de todos. 

Gerente Agradeceu pela sugestão e deixa a consideração com relação a 

isso, porque disse ser uma preocupação da equipe toda, e faz reuniões 

mensalmente de planejamento e de gestão, onde estão trabalhando 

muito firme para que realmente esses gastos desnecessários sejam 

identificados, para que tenha uma melhora com relação ao gasto público. 

Porque quer equalizar o gasto com uma prestação de qualidade e que 

seja equivalente a necessidade da população de Naviraí. Agradeceu ao 

vereador que sempre que o procura é para fortalecer o serviço de 

saúde no município. 

O Senhor Presidente convidou a vereadora Lourdes Elerbrock para 

fazer uso da palavra, que cumprimentou ao Edvan, aos nobres pares e 
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aos presentes e disse que no mês de fevereiro a comissão de saúde da 

câmara da qual faz parte, fizeram uma visita a pedido da promotoria 

para verificar todos os problemas que a promotoria já havia visto em 

todos os PSF´s, fizeram um relatório e enviaram para a saúde e para a 

promotoria, então perguntou ao gerente se foi feito algum reparo nos 

PSF´s? 

Gerente Disse da visita da vigilância sanitária a todas as unidades e que 

utilizará o recurso do PMAQ para a estruturação dessas unidades, 

sobre o relatório da comissão da câmara, de fato teve conhecimento a 

duas semanas atrás, mas que está muito similar ao que o ministério 

público colocou quanto a solicitação da vigilância sanitária e disse que 

está fazendo sim, que todas as unidades de saúde do município foram 

vistoriadas e todas apresentaram defeitos estruturais, entre outros de 

equipamentos, e estão fazendo cotação para compra, o que está 

faltando de material permanente estão vendo o que dá para ser 

remanejado e o que dá para ser comprado e o que está dependendo de 

obras estruturais, está sendo feito com o que consegue da mão de obra 

da saúde, que são duas pessoas de extrema competência e deixa seu 

agradecimento ao Sinézio e José Aparecido que são os responsáveis 

pela manutenção das quinze unidades, agradeceu a gerência de obras 

que tem disposto por culpa dessas ordens que estão acontecendo, 

alguns inquéritos civis públicos que foram realizadas, e a primeira 

unidade que sofreu possibilidade de interdição foi o centro de saúde de 

Naviraí e dentro da necessidade está sanando quase todas, mas algumas 

que não são possíveis porque depende do processo licitatório, depende 

da mão de obras específica mais capacitada, estão fazendo os 

processos necessários; o hospital municipal também passou por essa 

vistoria e dos cem por cento que foi colocado como problema, sessenta 

por cento já conseguiram reestruturar, quinze por cento está em 

reestruturação e outros vinte e cinco por cento demandas obras mais 
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específicas que vão passar por processo licitatório e deverão pedir um 

prazo maior para adequação. E disse que em três meses identificou 

muitos problemas e que estão fazendo as adequações necessárias. 

A vereadora Cris Gradella comentou que o que gerou esse relatório da 

comissão de saúde da câmara municipal foi um pedido do ministério 

público com base no inquérito civil instalado sobre a gerência de saúde 

em 2014, e de 2014 para cá não foi feito absolutamente nada, então 

enquanto comissão de saúde, foram em todas as unidades que o 

ministério público citou com problemas, verificaram in loco e realmente 

nenhuma das adequações necessárias do inquérito civil foram 

solucionadas. Então a comissão de saúde encaminhou para a gerência de 

saúde, como houve a troca de gestor encaminhou novamente, e pelo que 

está entendendo a pretensão é utilizar o recurso do PMAQ para 

readequar essas unidades. 

Gerente Disse que sim, mas as quais possam ser utilizadas com esse 

recurso. Reafirmando que realmente o inquérito é de 2014 e que desse 

inquérito é que surgiram essas fiscalizações sanitárias e com base nos 

problemas encontrados pela comissão e pela vigilância sanitária, estão 

fazendo as adequações, porque o ministério público e o judiciário, tem 

utilizados desses recursos, que são os relatórios de inspeção sanitária 

para cobrar efetivamente ações de reparos. E disse que todas as  

unidades que foram fiscalizadas estão sofrendo adequações, algumas 

num nível mais alto que as outras. Agradeceu a todos os funcionários e 

colaboradores. 

Lourdes agradeceu pelo atendimento sempre solícito e pediu a Deus que 

arrumem uma forma para acabar com os problemas que estão 

enfrentando na saúde. 

Gerente Agradeceu a vereadora e disse que para todas as soluções que 

busca, tem uma equipe muito técnica com pessoas bem capacitadas e 

com muita fé em Deus, e antes de vir para a câmara fizeram uma 
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reunião que acabou com uma oração pedindo sabedoria para que 

consigam achar os caminhos dentro de um planejamento adequado para 

conseguir resolver os problemas de saúde. Então hoje agradece a Deus 

por ter pessoas iluminadas sempre ao seu lado e por sempre iluminar o 

seu caminho.  

O Senhor Presidente convidou o vereador Fabiano Domingos dos 

Santos para fazer uso da palavra, que cumprimentou ao senhor 

Presidente, aos nobres colegas, ao gerente de saúde Edvan e sua equipe, 

público presente e ouvintes da rádio e disse que sabe que é difícil 

voltar a farmacinha no hospital municipal, então pede que a farmácia 

municipal seja aberta aos sábados e perguntou se o gerente já pensou 

sobre isso? 

Gerente Comentou que tem uma escala para que não fique 

desabastecido, sem a possibilidade de que os usuários não pudessem ter 

acesso aos medicamentos; com relação aos sábados tem no 

planejamento da farmacinha abrir, mas não será para ser executado em 

2017, porque primeiro é preciso organizar para entrar no planejamento 

de 2018, porque demanda também uma reestruturação de recursos 

humanos, isso não quer dizer novas contratações e sim criar um sistema 

em que consigam possibilitar com o que tem de recursos humanos seja 

distribuído no decorrer da semana, tendo uma escala que possa atender 

aos sábados. Lembrou ainda que nos pontos facultativos a farmacinha 

não fecha. 

Fabiano Disse que se em 2018 concluir esse planejamento será muito 

bom para a população. Agradeceu pela presença dele e da equipe e pediu 

para Deus abençoar para que faça um grande trabalhão na gestão do Dr. 

Izauri. 

Gerente Agradeceu ao vereador e disse que devido uma sugestão do 

vereador do qual já estavam trabalhando, iniciou o transporte dos 

medicamentos para o Porto Caiuá juntamente com um médico que vai aos 
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finais de semana realizar os atendimentos, e fizeram um levantamento 

dos medicamentos que podem ser utilizados e são mais comumente 

usados durante as consultas, sendo feito um termo de saída, a entrega 

é realizada e é feito um termo de devolução do que não foi necessário 

utilizar e parte disso foi sugestão do vereador, então agradeceu e disse 

que está a disposição para novas sugestões. Agradeceu também à equipe 

de farmácia que tem pensado muito dentro da necessidade dos usuários. 

O Senhor Presidente agradeceu a todos os vereadores pelas perguntas 

todas pertinentes à saúde e agradeceu ao Senhor Edvan e à sua equipe 

pelas respostas, falando que acredita que todos os ouvintes ficaram 

satisfeitos e desejou muito sucesso e um bom trabalho junto ao 

hospital municipal. 

Gerente Aproveitou para reiterar que as portas da saúde estão sempre 

abertas as sugestões e que está preparado acima de tudo para encarar 

todos os problemas que possam vir, dos mais simples até os mais 

complexos que demandam busca com o Estado, com o Ministério da 

Saúde ou parceiros que possam aparecer ou oportuniza-los durante sua 

gestão. Falou que trabalha muito com as informações que tem disponível 

e que em momento algum deixa de fornecer com clareza e transparência 

e se em algum momento isso pareceu como omissão ou com alguma 

inverdade, realmente não houve, porque trabalha com base em números 

e sempre está disposto a corrigir ou ratificar o que foi informado. 

Agradeceu a sua equipe pela dedicação e que não tem poupado esforços 

para fazer o melhor, agradeceu também aos vereadores a todos que 

fazem parte do legislativo, deixando um agradecimento especial ao 

deputado Onevan que conseguiu trazer algumas emendas, em especial 

dos ares condicionados, das televisões e do bebedouro, ao deputado 

Mandetta que esteve recentemente aqui, ao Marcio da Araguaia com 

relação a deputada Tereza Cristina que disponibilizou mais uma verba e 

todo dinheiro que vem, está tentando utilizar da forma mais racional e 
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dentro das necessidades que munícipes tem. Agradeceu por todas 

sugestões. 

 

O Senhor Presidente determinou ao 1° Secretário que faça a leitura do 

EXPEDIENTE 

O primeiro secretário informou que a ata da 27ª Sessão Ordinária 

realizada no dia cinco de setembro do ano de dois mil e dezessete, se 

encontra à disposição dos nobres pares na secretaria da Casa. Foi lido 

Ofício nº 225/17/GAD do Excelentíssimo Senhor José Izauri de 

Macedo, Prefeito Municipal, encaminhando Convênio n° 01/2017 que 

celebram o Município de Naviraí e a Secretaria de Estado de Justiça e 

Segurança Pública através do Corpo de Bombeiros Militar de Naviraí; no 

valor de R$71.316,00 (setenta e um mil trezentos e dezesseis reais) 

com repasses mensais no valor de R$2.971,50 (dois mil novecentos e 

setenta e um reais e cinquenta centavos). O Senhor Presidente colocou 

em discussão, em seguida em votação, que foi aprovado. 

Ofício nº 233/17/GAD do Excelentíssimo Senhor José Izauri de 

Macedo, Prefeito Municipal, solicitando a juntada de documentação ao 

Projeto de Lei Nº 18/2017 em tramitação na Casa. O Senhor Presidente 

solicitou que seja feita a juntada da documentação ao referido projeto. 

C.I. Nº 001/2017 do Excelentíssimo Senhor Vereador Márcio André 

Scarlassara, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de 

Resolução nº 8, de 27 de julho de 2017, apresentado na 22ª Sessão 

Ordinária de primeiro de agosto de 2017. O Senhor Presidente 

informou que o referido projeto será retirado de tramitação, a pedido 

do autor. 
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O Senhor Presidente falou que em razão do adiantado da hora solicita 

que as proposições sejam apenas lidas e votadas, sendo dispensada sua 

discussão, ou, se os nobres pares concordarem, que as mesmas sejam 

transferidas para a próxima sessão. O vereador Simon solicitou a 

palavra sugerindo que seja despachado para a próxima sessão e que se 

posicione a respeito do pedido dos vereadores e de que forma serão as 

próximas convocações dos gerentes para não atrapalhar o expediente 

do dia. O Senhor Presidente disse que a mesa diretora já decidiu que as 

convocações das gerências será uma reunião sim e a outra não, para que 

não atrase os trabalhos da câmara. O senhor secretário comunicou que 

os requerimentos foram transferidos para a próxima sessão.   

 

O Senhor Presidente determinou ao 1° Secretário que faça a leitura da 

Ordem do Dia. 

 

Em primeira e única discussão e votação  

 

Projeto de Lei Complementar nº 2/2017 de autoria da mesa diretora; 

que em súmula: Inclui o Art. 9º-A e o anexo III, e altera a redação da 

ementa e dos artigos 1º, 2º, alínea "a" do inciso I do art. 3º, 5º, §§ 1º e 

2º do art. 8º, 9º, 17 e 18, da Lei Complementar nº 001/2001 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".  

 

O Vereador Marcio André Scarlassara solicitou o pedido de vista ao 

referido projeto, que foi colocado em votação e aprovado o pedido de 

vista, com voto contrário do vereador Josias. 
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Projeto de Lei nº 6/2017 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 públicos 

promovidos no município de Naviraí, com grandes aglomerações de 

pessoas, em especial, realizados ao ar livre, do tipo esportivos, 

culturais, sociais e congêneres. Foi apresentado o parecer da Comissão 

de Justiça, Legislação e Redação; parecer da Comissão de Educação, 

Saúde e Assistência Social; e parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento, favoráveis à aprovação do projeto, que colocados em 

discussão e em votação, foram aprovados em primeira e única votação; 

em seguida foi colocado em primeira e única votação o referido projeto, 

que foi aprovado por unanimidade. 

 

Projeto de Lei nº 21/2017 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Transforma em § 1º o Parágrafo único e acrescenta o § 2º ao 

art. 11, da Lei nº 1464/2009 que “Autoriza o Poder Executivo a 

promover doações de imóveis de sua propriedade e outros benefícios 

para famílias de baixa renda”, e dá outras providências. Foi apresentado 

o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação; parecer da 

Comissão de Patrimônio Público; parecer da Comissão de Educação, 

Saúde e Assistência Social; e parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento, favoráveis à aprovação do projeto, que colocados em 

discussão e votação os pareceres, foram aprovados em primeira e única 

votação; em seguida foi colocado em primeira e única votação o referido 

projeto, que foi aprovado por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente informou que são treze horas e cinquenta e seis 

minutos e colocou em votação o uso da tribuna, que foi dispensada. 
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Nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus, o Senhor 

Presidente encerrou a sessão, e para constar em ata, Marcio André 

Scarlassara, primeiro secretário, lavrei presente ata que vai por mim e 

o Presidente assinado. 

 

SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

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

setembro do ano de dois mil e dezessete.  

 

  

 Marcio André Scarlassara 

        1º Secretário 

 

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 


