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ATA DA 3a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21/02/2017. 

 

 

 

 Aos vinte e um dias do mês de fevereiro 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: Josias de Carvalho, Antônio 

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

Rodrigues, Fabiano Domingos dos Santos, Lourdes Elerbrock, Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior, Maria Cristina Tezolini Gradella e Rosângela 

Farias Sofa. Em seguida o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão 

Ordinária e invocando a proteção de Deus, convidou a todos os 

presentes para a leitura de um texto bíblico. Em seguida o Senhor 

Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária e invocando a proteção 

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

bíblico. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao primeiro 

secretário, Vereador Marcio André Scarlassara para fazer a leitura do 

expediente – ata da Sessão Ordinária realizada no dia quatorze de 

fevereiro do ano de dois mil e dezessete se encontra à disposição dos 

nobres pares na secretaria da Casa. Foi lido Ofício 

040/2017/Naviraíprev do dia 14 de fevereiro de 2017 do Senhor 

Moisés Bento da Silva Júnior, Diretor Presidente. Foi lida a 

correspondência do Senhor Heatclif Horing, Presidente do Diretório do 

Partido Verde de Naviraí-MS, informando que a partir desta data, o 
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Vereador Antonio Carlos Klein, será o líder da bancada do Partido 

Verde – PV, perante esta Egrégia Casa de Leis. 

 

 

Apresentação de Projeto 

 

Projeto de Lei nº 1/2017 de autoria do Vereador Josias de Carvalho 

e outros Edis; que em súmula: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

instalação de brinquedos adaptados em praças, parques, escolas e 

creches municipais, bem como locais de diversão em geral, aberto ao 

público. O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões para analisar 

e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento 

interno. 

Em seguida o Senhor Presidente determinou ao primeiro secretário a 

leitura do expediente. 

 

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

 

Requerimento nº 12/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Jaimir 

José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, requerendo 

que seja realizada uma Audiência Pública para discutir a Reforma da 

Previdência Social: Nenhum direito a menos. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, usou a palavra o Vereador autor dizendo que o 

requerimento é de fundamental importância por estar vendo o que está 

sendo discutido pelo congresso nacional, inclusive essa semana foi 
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formada a comissão especial na câmara dos deputados para discutir a 

PEC 287 que trata da reforma da previdência, reforma essa que vem 

para atingir diretamente o direito dos trabalhadores do nosso País e 

consequentemente dos nossos municípios, e Naviraí não é diferente. 

Entende que é importante que a população de Naviraí esteja 

acompanhando àquilo que os nossos parlamentares federais estão 

discutindo, porque são regras novas e se aprovadas forem, tratam de 

um distanciamento da possibilidade do trabalhador comum de conseguir 

se aposentar. Tem situações que datam de quarenta e nove anos de 

contribuição e entende que é necessário e fundamental que essa 

discussão aconteça no menor prazo possível, até porque entende que o 

congresso tem acelerado esse processo e não tem ouvido a população. E 

precisamos nos fazer ouvir nesse momento. O Senhor Presidente 

colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 13/2017 de autoria dos Vereadores Eurides 

Rodrigues, Claudio Cézar Paulino da Silva, Fabiano Domingos dos Santos 

e Ederson Dutra; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para ao Senhor 

Emerson Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo de Trânsito, requerendo 

que seja viabilizada, com urgência, a instalação de placas de sinalização 

de trânsito no bairro Cia Portal. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, usou a palavra o Vereador Claudio Cézar falando que é um 

pedido que já foi feito como tantos outros na gestão passada e não foi 

atendido, e vê a preocupação dos novos vereadores que entraram aqui 

para trabalhar com seriedade, com firmeza na cobrança ao executivo. 

Esse requerimento se faz necessário, por não ter sinalização há muito 

tempo e é um bairro antigo em nossa cidade, assim como em outros 

bairros que estão sem sinalização, sem nome das ruas, e fica feliz em 

ver os vereadores empenhados juntamente com executivo para 
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solucionar esses problemas que vem se arrastando há anos em Naviraí e 

estará sempre atento e cobrando. Com a palavra o Vereador Ederson 

Dutra comentando que quando fala em sinalização de trânsito é muito 

sério, como já foi pedido no mandato anterior e não foi atendido, em 

sua opinião o prefeito, o núcleo de trânsito, o gerente de obras deveria 

solicitar junto ao Detran MS um engenheiro de trânsito, porque a 

cidade está crescendo desordenada e os acidentes estão sendo 

frequentes. É só pegar as estatísticas do Samu, do Corpo de Bombeiros, 

têm vítimas fatais todo o final de semana. Então esse assunto tem que 

ser tratado com seriedade e uma solicitação dessa, não pode parar em 

uma gaveta, é um assunto que tem que ser prioridade de qualquer 

governo; assinou junto para estar cobrando o prefeito, o gerente de 

trânsito e espera que atendam. Acidente de trânsito gera vítima fatal, 

gera invalidez e afeta diretamente às famílias. O Senhor Presidente 

colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 14/2017 de autoria dos Vereadores Lourdes 

Elerbrock e Claudio Cézar Paulino da Silva; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com cópia para 

o Senhor Moisés Bento da Silva Júnior, Diretor Presidente do Instituto 

de Previdência Social dos Servidores Públicos de Naviraí - MS, 

requerendo relatório detalhado, contendo informações sobre os 

recolhimentos e respectivos repasses destinados ao NAVIRAIPREV, no 

período de julho/2016 a janeiro/2017. Solicitamos que no referido 

relatório conste a especificação das datas em que os repasses foram 

realizados. Solicitamos, ainda, que no relatório encaminhado a esta Casa 

de Leis seja esclarecido se existe algum débito perante o 

NAVIRAIPREV, decorrente de possível atraso nos repasses. Caso haja, 

que sejam detalhados os valores e os meses aos quais se referem e se 

os mesmos foram deduzidos dos salários dos servidores. O Senhor 
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Presidente colocou em discussão, usou a palavra o Vereador Claudio 

Cézar falando que teve algumas reclamações e pedidos de 

esclarecimentos, porque os meses de novembro e dezembro foram 

descontados e não foram depositados esses valores, então como aqui se 

trabalha com seriedade, estão pedindo esclarecimentos com papéis, e 

vão esperar chegar para ver se será necessário tomar providências 

cabíveis na sequência. Com a palavra a Vereadora Lourdes falando que 

faz parte da fiscalização, porque tem que saber em que situação está o 

Naviraíprev e tendo em vista o que o nobre companheiro acabou de 

falar, por não ter sido depositado novembro e dezembro, querem saber 

mais a respeito e até onde vão as informações que receberam, apenas 

por conta de fiscalização mesmo. Com a palavra o Vereador Ederson 

Dutra, falando que a situação do repasse do Naviraíprev já está sendo 

falado aos quatro cantos da cidade, então a Câmara deve fazer um 

requerimento ou um ofício ao MP, porque se essa situação procede já 

deve ter chegado alguma coisa no Ministério Público. Essa Casa de Leis 

precisa saber se já tem alguma ação correndo no MP enviando um ofício 

ao Promotor, porque gera improbidade, que irão encaminhar um 

relatório para esta casa, porque é crucial saber se já tem alguma coisa 

correndo no Ministério Público. O Vereador Claudio Cezar falou que 

poderia ser feito um adendo do que o vereador Ederson disse e enviar. 

Senhor Presidente colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 15/2017 de autoria dos Vereadores Rosângela Farias 

Sofa, Antonio Carlos Klein, Claudio Cézar Paulino da Silva, Maria 

Cristina Tezolini Gradella e Lourdes Elerbrock; expediente endereçado 

ao Senhor José Mário Fernandes, Gerente do Núcleo de Vigilância em 

Saúde, requerendo informações quanto: a) aos estudos sobre a 

viabilidade de implantação de um Centro de Controle de Zoonoses ou 

Canil Municipal; b) ao índice de ocorrências acidentais (trânsito, 
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mordeduras) ocasionadas por animais de estimação no município; c) ao 

índice de ocorrências de doenças veiculadas por animais de estimação 

no município (quais doenças e ações desenvolvidas para contê-las); d) ao 

relatório de vacinação antirrábica (zona rural e urbana) em animais de 

estimação no ano de 2016; e) à estimativa da população canina e felina 

no município (zona rural e urbana); f) aos programas adotados e 

desenvolvidos no município com a finalidade de educar e orientar à 

população, no tocante aos riscos de contaminação por doenças 

veiculadas por animais de estimação; g) à estimativa da população de 

animais errantes (caninos e felinos) no município; h) às estratégias 

adotadas para conter o crescimento da população de animais errantes 

no município. O Senhor Presidente colocou em discussão, usou a palavra 

a Vereadora Rosângela falando que fez esse requerimento porque no 

ano de 2014, 2015 foi pedido através dos edis que aqui passaram essa 

mesma informação, porém sempre que chegam a essa Casa não é o que 

realmente se pediu, e precisamos ter os dados corretos para avançar. 

Naviraí precisa avançar nesse sistema, porque tem acompanhado e não 

dá para fazer muita coisa enquanto pessoa comum. O trabalho da ONG 

Mãos e Patas dentro da nossa cidade, está de parabéns, porque essa 

obrigação não é deles e sim do município. Então quando pede o estudo 

para saber a viabilidade, não tem como não pedir o número de vacinação, 

o índice de ocorrências, porque na santa casa chega índices de 

acidentes que são provenientes de cachorros e cavalos soltos na rua e 

conversando com o pessoal da vigilância sanitária, especificamente com 

o Senhor José Mário, onde ele pediu ajuda para adquirir cavalos e vacas 

que estão soltos nas ruas porque precisa fazer o acompanhamento e o 

poder municipal no momento não tem condições de fazer isso. Todos 

sabem que os proprietários tem a responsabilidade de mantê-los em 

local certo, mas por ficar de qualquer maneira e não ser cobrado de 

acordo, esses animais fica solto nas ruas provocando acidentes. A ONG 
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mãos e patas vivem clamando ajuda deste município e do legislativo, 

principalmente para estar resolvendo esse problema. Então está 

querendo os dados através da gerência do núcleo de vigilância em saúde 

para termos em mãos o que eles têm para estar ajudando neste 

requerimento; comentou sobre um dado de 2015 solicitado pelo 

vereador autor Manoel Messias que pediu exatamente tudo isso que ela 

pediu, inclusive até as doenças e qual é o maior foco, o índice de 

doenças que proliferou diante da situação dos cachorros para estar 

justificando a criação do centro de zoonoses na cidade. Sobre a 

vacinação antirrábica, no ano de 2015 foi um total de oito mil 

quatrocentos e sessenta e dois animais que foram vacinados, então 

precisamos ter em mãos o atual de 2016. Dentro desse requerimento 

está fazendo uma indicação para pedir que se fomente e que conversem 

mais, porque já tem cidades no Mato Grosso do Sul que já instalou esse 

centro de zoonoses e está funcionando bem, assumiu essa 

responsabilidade de cuidar dos animais e exigir das pessoas que tem 

animais, que mantenha dentro do quintal e que cuide, porque quando 

adotamos um animal temos que saber que é uma vida e que precisa ter 

qualidade, e é isso que está buscando com seu requerimento, que 

possam montar um canil municipal, ou um centro de zoonoses ou de dar 

mais apoio a essa Ong, não sabe de que forma, mas tem que sentar e 

estudar e pede a esta casa que esteja com ela nesse requerimento para 

ajuda-la porque é do interesse de todos e está vendo essa necessidade. 

Com a palavra o Vereador Claudio Cézar que primeiramente parabenizou 

a vereadora Rosângela pelo requerimento por ser de suma importância 

achar uma solução para esse problema que já vem se arrastando por 

muitos anos em Naviraí, como no bairro Ipê que é um dos bairros que 

mais sofre com animais soltos nas ruas, a Joice que é presidente do Ipê 

e está aqui presente, sabe muito bem, e comentou que por várias vezes 

foi chamado para ir atrás dos donos dos animais, e que sempre procurou 
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a vigilância sanitária. Isso é um problema que não é fácil ser resolvido e 

como disse a vereadora Rosângela terá que ser feito uma força tarefa 

entre os vereadores, promotoria ou fazer uma lei mais severa, mas 

estão aqui para trabalhar e irá encontrar uma solução para resolver 

esse grave problema em Naviraí. Com a palavra o Vereador Luiz Alberto 

que parabenizou os nobres pares que entraram com requerimento e se 

colocou a disposição para continuar a discutir esse tema, que já é 

discutido há algum tempo e parabenizar de público o trabalho da ONG 

Mãos e Patas, e que em 2013 quando assumiu a gerência de meio 

ambiente do município, foi uma das primeiras demandas que surgiu e 

naquele ano e conseguiu estabelecer o primeiro convênio da prefeitura 

através da gerência de meio ambiente, com a ONG Mãos e Patas; 

posteriormente também foi feito o convênio com o GEBIO que trabalha 

nessa área de meio ambiente e entende que funcionou, mas não é o 

suficiente para suprir todas as demandas, mas é um passo no caminho 

certo e se unirmos o poder público e a iniciativa privada, não tem dúvida 

de que será mais um problema que passará e irão conseguir vislumbrar 

uma solução definitiva. A Vereadora Rosângela agradeceu aos amigos 

que se manifestaram e disse que estará lutando realmente para que 

mude a realidade de Naviraí, com a implantação de um centro de 

zoonoses, ou um canil municipal, ou implementar alguma política que 

possa dar suporte para a ONG Mãos e Patas. Em 2015 recebeu um 

oficio informando que o núcleo de vigilância estava ciente da 

necessidade da implantação ou adequação do centro de zoonoses ou 

canil municipal, tendo em vista que esse núcleo limita-se em orientar as 

irregularidades denunciadas na área de zoonoses; o atendimento tem 

sido bastante precário, devido a falta de adequação necessária em 

recursos humanos especializados para o atendimento dos animais em 

questão; falou ainda que se limitavam a contar com a parceria da ONG 

Mãos e Patas, e que essa organização estavam fazendo o papel do 
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município. O qual o município tem repassado um auxílio financeiro para a 

manutenção da mesma, mas não era o suficiente para muita coisa. Então 

sugere que ajude a ONG a resolver de fato os problemas ou estará 

disposta a tomar a frente. Comentou que até falou com o prefeito em 

off e ele disse que irá ajudar, agradeceu a todos que estão com ela 

nessa luta. O Senhor Presidente colocou em votação, foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Indicação nº 1/2017 de autoria dos Vereadores Simon Rogério 

Freitas Alves da Silva, Ederson Dutra, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior e 

Fabiano Domingos dos Santos; expediente endereçado ao Exmo. Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para Sra. Cláudia 

Ayako Taira de Medeiros, Gerente de Receita, Sr. Eduardo Mendes 

Pinto, Gerente de Administração, indicando que se verifique a 

possibilidade de instituir o Programa de Recuperação Fiscal-REFIS, no 

município de Naviraí. Com a palavra o Vereador Ederson Dutra, falando 

que o nosso município está atrasado, que os contribuintes estão 

aguardando o REFIS para fazer o parcelamento, para ter anistia dos 

juros e não só o IPTU, mas o ISQN, ISS, o prefeito fala muito que o 

município está endividado, falou de uma dívida de dezesseis milhões e 

quem está precisando de dinheiro, então tem que correr atrás, isso é do 

interesse do executivo. Esse REFIS deveria já estar sendo aplicado no 

nosso município. Com a palavra o Vereador Simon falou que este 

programa de REFIS já existiu no município de Naviraí, infelizmente não 

obteve êxito e a inadimplência continua muito grande, por isso juntou-

se a um grupo de vereadores solicitando para não só ser instalado o 

programa, mas também para pensar junto com o executivo e secretários 

responsáveis em uma maneira de parcelamento ou desconto de juros 

para fazer de fato o programa valer a pena. Hoje Naviraí tem de IPTU 

doze milhões trezentos e sessenta e oito mil, quarenta e nove reais e 
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sessenta e nove centavos atrasado; ISS quatro milhões quinhentos e 

noventa e quatro mil, trezentos e nove reais e vinte e cinco centavos e 

de alvará um milhão quatrocentos e cinco mil, trezentos e noventa e 

três reais e vinte e dois centavos, esses números significam quase uma 

parte total da arrecadação do município no ano, então é muito 

importante que os vereadores olhem com carinho esse programa e que o 

executivo repense a maneira de fazer. Com a palavra o Vereador Luiz 

Alberto falando da necessidade de confirmar as palavras dos 

vereadores que o antecedeu, essa necessidade de arrecadação do 

município diante de uma dívida que nós vimos que foi anunciada aqui 

nesta casa de leis. E salvo engano são em torno de dezoito milhões de 

dívidas dos contribuintes que vem há algum tempo, e comentou que 

esteve em uma palestra que falou a respeito disso, e sobre a 

importância de não deixar de cobrar essas dívidas, porque existe um 

prazo para que o município faça isso, mas também entender que precisa 

proporcionar aos cidadãos as condições ideais de pagamento, e o REFIS 

traz esse escopo de proporcionar ao cidadão, principalmente ao cidadão 

mais humilde, ao trabalhador que tem sua casa, tem seu terreno e que 

precisa ficar em dia, principalmente o IPTU que é a maior receita 

própria do município e coloca um alerta de que essa dívida que foi 

anunciada há três semanas atrás, venha para esta casa de leis 

documentado; na verdade já deveria ter ficado uma cópia aqui para 

contribuir com a nossa função de fiscalização, porque precisamos saber 

exatamente onde está essa dívida. Então fica o pedido informal para 

que a prefeitura encaminhe para esta casa, o relatório das dívidas que 

foram anunciadas, no menor tempo possível. E também entender que 

essa cobrança não pode recair somente sobre os mais humildes, porque 

infelizmente temos histórico de uma postura do executivo municipal em 

cobrar, executar o IPTU e mandar a casa para leilão do trabalhador que 

tem apenas sua casa para morar. Muitos daqueles que tem melhor 
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condição e tem vários imóveis, vários terrenos, não se cobra, não manda 

para execução, não manda para leilão, então o tratamento da lei precisa 

ser isonômico, tem cobrar a todos. O poder público não pode fazer 

acepção de pessoas baseado na sua condição financeira. Com a palavra o 

Vereador Josias de Carvalho, que parabenizou a indicação e a fala do 

vereador Júnior, que veio em um momento oportuno porque são tantos 

impostos que são pagos, que o trabalhador está encurralado, de fato 

está difícil, e o REFIS vem justamente para não se cobrar as multas e 

os juros que são absurdos, e que essas cobranças não só recaia sobre os 

mais humildes. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que faça o encaminhamento da indicação apresentada.  

 

O Vereador Marcio Scarlassara justificou o motivo do seu atraso na 

sessão de hoje, comunicando que estava em uma reunião com o pessoal 

da AGEPEN, para ver empregos para os detentos do semiaberto. 

 

Indicação nº 21/2017 de autoria do Vereador Antonio Carlos Klein; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

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

Rocha, Gerente de Obras, indicando que seja feita a revitalização da 

"Feira da Lua" do bairro Jardim Progresso, Bairro Jardim Paraiso e 

bairro João de Barro. Com a palavra o vereador autor falando que em 

2011 na época o Zelmo de Brida era prefeito, fez uma solicitação de 

estruturação do local, e nada foi feito, agora a situação está pior, então 

está reiterando esse pedido, confiando na sensibilidade do prefeito, no 

sentido de construir uma cidade boa para todos, e essas feiras que são 

frequentadas por todos, são um cartão de visitas da cidade. O vereador 

Claudio Cézar fez um aparte parabenizando essa indicação, e 

informando que já tem um projeto pronto muito bonito, porque 

realmente tem que ser revitalizada por ser um local tradicional da nossa 
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cidade e tem que ter um olhar especial pelos feirantes. O vereador 

Klein agradeceu pela informação de que já tem um projeto e que vai 

solicitar ao prefeito a prioridade ao atendimento. O vereador Júnior 

solicitou um aparte e para contribuir falou que tem uma cópia desse 

projeto e que a dois anos atrás, custava em torno de oitocentos mil 

reais, para deixar a feira no padrão que os feirantes e Naviraí merece, 

e entende que nesse momento para a prefeitura arcar com um custo 

desse é inviável, mas temos nossos parlamentares federais, que são 

importante nesse processo Falou que encaminhou uma cópia desse 

projeto para o deputado Zeca, que se comprometeu não nesse ano, mas 

que vai se engajar nessa luta e que podem contar com o apoio desse 

vereador para que consiga através de emendas, federais principalmente 

para a construção daquele espaço para valorizar os nossos feirantes e 

nossa população. O vereador Klein falou que é muito importante a busca 

de verbas, então os vereadores podem fazer um trabalho conjunto com 

o prefeito, com os deputados que temos acesso, inclusive até através da 

gerência de desenvolvimento urbano, com o gerente Bruno, pode 

também verificar com o ministério da agricultura a possibilidade de 

alguma verba de agilizar e ser feita a revitalização o mais rápido 

possível. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que faça o encaminhamento da indicação apresentada.  

 

Requerimento nº 16/2017 de autoria dos Vereadores Ederson Dutra e 

Antonio Carlos Klein; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

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

Augusto Bonicontro, Gerente de Saúde, requerendo a presença dos 

mesmos nesta Casa de Leis, para prestarem esclarecimentos 

pertinentes à gerência em questão. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, usou a palavra o Vereador Ederson Dutra falando que vem de 

encontro com o que todos os vereadores receberam, uma recomendação 



 

 

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

 

SECRETARIA 

 

do MP sobre possíveis irresponsabilidades nos postos de saúde, na área 

de saúde em geral, e para que os vereadores não ocorram na omissão 

resolveu fazer esse requerimento convocando o prefeito municipal e o 

gerente de saúde para que venham a essa casa de leis prestarem 

esclarecimentos, contido na recomendação. No passado muitos 

vereadores foram imputados crimes de omissão, e acredita que essa 

casa de leis não quer cometer o mesmo erro e convoca os companheiros 

daqui que receberam a recomendação para irem aos postos de saúde, 

santa casa e fazer um relatório dessa casa de leis e encaminhar para o 

Ministério Público, porque ele deu um prazo para o presidente de dez 

dias, mas como são treze vereadores, é só fazer uma força tarefa e 

comparecer aos locais indicado pelo promotor, vai adiantar bem e ficar 

bem esclarecido, porque essa câmara não será omissa, não irá 

compactuar com o descaso com a população, então convoca a todos os 

vereadores para irem atrás e fiscalizar porque são os representantes 

do povo. Com a palavra a vereadora Lourdes Elerbrock, falando que com 

relação aos postos de saúde, poderia fazer comissões e dividir o 

trabalho, fazendo visita e verificando, comentando que no ano passado 

no posto Ronan Marques fizeram uma reforma, mas os demais nada foi 

feito, e em visita juntamente com o Fi da Paiol no Jardim Paraíso, viram 

a situação dos dois postos que existem lá, que está bem crítico, então 

tem que ser feito uma visita em todos os postos e fazer uma 

verificação de como está a situação, porque a saúde é prioridade para o 

governo e acha que está bastante defasado e com muitos problemas. 

Com a palavra o Vereador Klein, falando que a recomendação do 

Ministério Público veio no sentido de indicar o que está errado, que são 

inquéritos iniciados em 2014 e apurados no início e final de 2016 e veio 

agora para câmara no sentido para tomar providências, e de público fala 

que antes de fazer a justificativa ao ministério público é que durante o 

ano de 2016 e anos anteriores também, vários dos vereadores fizeram 
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solicitações de reformas nesses PSF´s e no sentido de melhorar a 

forma de atendimento, mas infelizmente nada do que os vereadores 

pediram nas gestões anteriores não foi atendido pelo prefeito, então as 

reivindicações dos vereadores, tem que serem atendidas para que não 

aconteça isso, do promotor vir cobrar dos vereadores um 

posicionamento, porque eles podem cobrar e reivindicar, mas quem 

executa é o prefeito municipal, e tem que ter vontade e capacidade de 

ter uma boa gestão, senão tiver, o prefeito tem que pedir demissão e ir 

pra casa, porque de prefeito incompetente já tivemos demais em 

Naviraí. E acredita que o atual prefeito tem competência e tem 

condições de fazer. Por isso estão pedindo que o prefeito venha a esta 

casa junto com o gerente de saúde e gerente de obras, para que eles 

coloquem uma situação certa no sentido do que vai ser feito, porque a 

população não pode continuar a sofrer desse jeito. São coisas crônicas 

de nossa cidade de várias gestões que não são resolvidas por falta de 

vontade política, por desvio de dinheiro, por improbidades que são 

cometidas, e quando denunciou por várias vezes nesta Casa, ele passou 

por ruim e as denúncias e CIS´s que abriu nesta Casa, todas foram 

arquivadas por vereadores que não tinham responsabilidade com a 

população, essa que é a verdade. Inclusive tem denúncia que está em 

andamento no ministério público, então os vereadores tem se 

esforçado, aprenderam a lição com as operações que houve na cidade; 

todos estão imbuídos no sentido de fazer o melhor, mas precisamos que 

o prefeito da cidade queira caminhar nesse sentido, porque senão 

ficamos de mãos amarradas e cabe a nós abrirmos CPI´s no sentido de 

pedir a cassação do mandato do prefeito para que entre outro que 

trabalhe. Então pede que o prefeito venha a esta casa o mais rápido 

possível para nos dar uma certeza do que vai ser feito, porque temos a 

obrigação da fiscalização e mostrar para o promotor no prazo de dez 

dias o que está sendo feito, e o primeiro ponto é esse, chamar o 
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responsável pela execução que é o prefeito, gerente de obras e gerente 

de saúde. E falando com os integrantes da comissão de saúde, ficou 

sabendo que irão fazer uma vistoria para verificar nesses PSF´s o que 

já foi feito e o que falta fazer, para que tenhamos subsídios para 

quando o prefeito vier até aqui e tivermos as informações nas mãos. Um 

aparte da Vereadora Lourdes falando que o promotor colocou o prazo 

até quinze de março para se resolver. Com a palavra o vereador Marcio 

Scarlassara, falando que os PSF´s são os menores problemas que temos 

aqui no momento, porque o caos está na Santa Casa Municipal de Naviraí 

e pediu para fazer um adendo para que convide o Dr. Jackson, que o 

diretor clínico do hospital para vir aqui, falou da falta dos 

medicamentos, do centro cirúrgico que está parado sem cirurgia desde 

janeiro e sem exames laboratoriais; essa é a realidade de Naviraí, então 

essa comissão tem que ir a santa casa e solicitar a presença do Dr. 

Jackson, porque foi informado que os próprios médicos estão com medo 

de trabalhar na santa casa pela falta de medicamentos. Um aparte da 

vereadora Maria Cristina, que acrescentou que o centro cirúrgico está 

parado para cirurgia eletiva, cirurgia de urgência e emergência está 

sendo feito, mas está parado desde o final do ano passado sem fazer 

nenhuma cirurgia eletiva por falta de material e medicamentos, e o 

laboratório do hospital só está fazendo a urgência e emergência; os 

postos de saúde não coletam o exame de sangue desde outubro do ano 

passado, então quem está sendo consultado nos PSF´s desde outubro do 

ano passado e tem pedido de exame de sangue simples para fazer, não 

faz. Então são essas providências que precisam ser tomadas, porque as 

pessoas não podem só serem atendidas na urgência e emergência. O 

Vereador Marcio falou que mesmo na urgência estão encaminhando para 

fora por não ter condições de fazer aqui, mesmo com grandes 

profissionais que temos aqui, estão impossibilitados pela atual 

administração do Dr. Izauri, de trabalhar na Santa Casa. Não podem 
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culpar a administração anterior, se o Léo tiver culpa que vai para a 

cadeia; agora o Izauri assumiu sabendo do compromisso que tinha com 

Naviraí, já passou janeiro, fevereiro e estamos entrando em março, 

então tem que fazer licitação de emergência e chamar a promotoria, 

porque Naviraí não pode mais ficar jogada, acabou-se o discurso bonito 

e agora tem que trabalhar. Com a palavra o Vereador Júnior do PT que 

falou que conversou com as vereadoras Cris e Lourdes, porque são da 

comissão de saúde, educação e assistência social, que quando vieram as 

duas recomendações do ministério público, independente do prazo, 

foram frutos de doze inquéritos civis desde 2014, no mínimo foram dois 

anos e meio investigando, visitando e levantando essa situação. Falou 

que chegou a informação nesse momento de forma sintetizada, e se 

deparou com algumas situações que precisam ser investigadas, 

independente do prazo. Precisa dar uma resposta formal dentro do 

prazo que foi estabelecido, mas entender que essas recomendações 

foram encaminhadas para a prefeitura que é quem executa as ações, 

com cópia para essa casa de leis, para que acompanhe e fiscalize a 

execução dessas melhorias. E entende que a comissão de saúde, 

independente da participação dos demais pares que estiverem 

dispostos, tem que cumprir o papel, porque as comissões permanentes 

desta casa de leis tem uma função primordial no trabalho de 

fiscalização dos nobres vereadores e tem que visitar cada posto de 

saúde, confrontar tudo o que está descrito nas recomendações, 

levantar e emitir o parecer e encaminhar para o ministério público, 

independente da resposta, encaminhar para administração para que 

tome providências; e não poderia deixar de citar que enquanto comissão 

de saúde precisa-se verificar e averiguar in loco o hospital municipal, 

porque o vereador Marcio levantou uma questão seríssima, de extrema 

importância, que merece e depende da atenção desta comissão. Um 

aparte do Vereador Marcio falando que levantou a questão e que sirva 
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de denuncia a situação que se encontra o hospital municipal; se for abrir 

uma CEI e uma comissão para investigar, que seja feito nesse momento, 

então está denunciando para os treze vereadores. Um aparte do 

Vereador Ederson, falando que se está fazendo uma denúncia neste 

momento, solicita que coloque no papel, que especifique e que seja com 

detalhe porque o senhor que recebeu a denuncia. O Vereador Junior do 

PT concorda que tem que entrar de fato, porque sempre foi um 

defensor da legislação, da lei orgânica e do regimento interno, e precisa 

ser feito de acordo com o que dita o regimento interno, então depende 

da denúncia por escrito e acredita que Vossa Excelência o fará; e 

independente disso a comissão de saúde já se organizou para fazer 

essas visitas com tranquilidade para levantar todas as questões e isso é 

uma obrigação, a fiscalização dos serviços que são oferecidos a nossa 

população. O Vereador Klein falou pela liderança do PV e falou que vai 

tornar a repetir que essa situação de descaso com a saúde de nossa 

cidade, é crônica, vem de várias administrações, mesmo a saúde sendo 

de suprema lei, infelizmente em Naviraí e como em quase todo o Brasil, 

nos encontramos numa situação de caos na saúde, com uma prefeitura 

falida, sem recursos, com um prefeito e uma equipe que quer trabalhar, 

mas que precisa de dinheiro, então a situação é muito difícil para a atual 

administração. Sobre a questão do hospital municipal, falou que o 

vereador Ederson tem razão, que o vereador Marcio alertou sobre o 

problema e que para iniciar o processo de apuração da responsabilidade 

do porque estar assim tem que ser feito através de uma CPI e com uma 

denúncia formalizada por escrito, depois se forma a comissão 

investigativa que tem um prazo, para oferecer um parecer, e depois 

constatada a irregularidade que está sendo denunciada, se forma uma 

comissão processante; sabendo a responsabilidade de quem é e quem 

for o responsável e cometeu a improbidade, vai responder, não importa 

se não tem mais mandato de prefeito, de vereador ou de gerente, 
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responde pelos atos praticados; então são situações calamitosas em 

nossa cidade, de caos na saúde pública e que precisa ser resolvido. O 

Vereador Marcio comunicou que estará fazendo por escrito na próxima 

sessão. O Vereador Fi da Paiol falou que isso só vem para alertar ainda 

mais da função de vereador, cobrando com firmeza da administração. 

Com a palavra o vereador Josias comentando que, o que o Ministério 

Público está cobrando, são praticamente as indicações que foram feitas 

por esta casa, e o prefeito está assumindo agora, e pelo caos que está 

na saúde não vai se resolver agora, isso vai ser de forma gradual. Mas a 

cobrança de todos os vereadores é muito importante que aconteça, e 

disse acreditar nessa gestão, porque o prefeito Izauri disse que a 

saúde é a prioridade do município e essa cobrança do MP chegou em boa 

hora, para que possam participar dessa gestão, porque na gestão 

anterior não havia participação, os vereadores cobravam e não eram 

chamados; então acredita que o Dr. Izauri vai sentar com os vereadores 

para que realmente as coisas caminhem. O Vereador Klein fez um 

aparte falando que várias vezes na gestão anterior solicitou que o 

prefeito fizesse uma reforma administrativa, porque na verdade tinha 

criado uma caça de marajás na prefeitura, todos com altíssimos 

salários, com quatrocentos e cinquenta gerentes; e nossa cidade tem 

uma arrecadação muito boa, mas a prefeitura não pode ser um cabide 

de empregos e ter uma estrutura de funcionários altissimamente 

remunerados, enquanto que a saúde fica sem recursos. Acredita que 

tem que conversar com o prefeito, no sentido que ele apresse a reforma 

administrativa que tem que ser feita e trabalhe com funcionário no 

limite daquilo que é necessário, porque a prefeitura não está aqui para 

dar emprego e sim prestar serviço para o cidadão, às vezes é muito 

melhor termos pessoas com qualidade trabalhando do que uma 

quantidade. Com a palavra o Vereador Josias que falou que é muito boa 

a colocação do Klein e disse que esteve conversando com o prefeito 
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sobre essa situação, e que já está fazendo essa reforma, porque muita 

gente que não fazia nada, já foram mandados embora e muitos outros 

ainda serão mandados; até porque ele disse que se não fizer essa 

reforma administrativa não tem como tocar esse município; então disse 

que estão aqui para justamente dar esse apoio e cada vereador tem a 

sua prerrogativa de cobrança. Comentou que falou com o gerente de 

saúde e que ele está muito preocupado e que estão fazendo vários 

contatos com deputados, governador, secretários, justamente para 

poder sanar essa situação da saúde do nosso município. Com a palavra a 

Vereadora Lourdes que fez um questionamento perguntando o porquê 

da câmara de vereadores da gestão passada não ter tomado uma 

atitude enérgica, condizente com a situação com o prefeito anterior. O 

Vereador Klein respondeu a vereadora Lourdes, falando que fizeram 

várias cobranças, foram abertas CI´s, foram feitas denúncias de 

pessoas que morreram no hospital municipal sem atendimento, várias 

coisas foram feitas, infelizmente aqui também tinha vereadores 

irresponsáveis e quando é feita uma investigação e vem uma denúncia, 

ela passa por uma votação do plenário e a maioria tem que votar, para 

que seja dado andamento na denúncia e os que tinham a cabeça no lugar 

acabava ficando na minoria e arquivava as denúncias que foram feitas. 

Infelizmente foi isso e espera que hoje nessa casa com novos 

vereadores, que venham imbuídos no sentido de que quando houver uma 

denúncia e grave como já houve, é que não arquivem e deem andamento, 

que punam os responsáveis. Um aparte do vereador Marcio falando que 

também fez denúncias várias vezes, com CPI e fundamento dos 

empresários, que tinham terreno no distrito industrial e não 

construíram; e foram recuperados mais de trinta terrenos, então o 

vereador tem o poder de cobrar, fiscalizar, mas a execução realmente 

cabe ao prefeito. O vereador Klein disse que o vereador fiscaliza, 

cobra, indica e quem executa é o prefeito, mas quando o prefeito é 
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irresponsável, a gente fica aqui tolhido. Ele mesmo foi autor de várias 

denúncias, o Marcio foi e outros foram, mas em razão da 

irresponsabilidade de alguns, acabaram sendo arquivadas, mas todo ato 

de improbidade realizado na administração pública, mesmo que seja há 

tempos atrás, se apuradas e houver provas, pode o processo ser 

reiniciado e andar, então disse ter feito a sua parte, mas que 

infelizmente não teve retorno dos colegas e da administração municipal. 

A vereadora Lourdes disse que sua colocação foi realmente para surtir 

esse efeito de resposta, porque a população está ouvindo a rádio e 

precisam saber o que aconteceu. O Senhor Presidente colocou em 

votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação nº 24/2017 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino 

da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Adriano José 

Silvério, Gerente de Serviços Públicos, a Senhora Ana Paula Krambeck 

Silva Rocha, Gerente de Obras, ao Senhor Emerson Santana Pena Vila, 

Gerente de Núcleo de Trânsito, indicando que seja viabilizada, com 

caráter de urgência, a implantação de redutores de velocidade (quebra-

molas, lombadas ou tachões) nas vias do bairro Residencial Ipê, onde 

ainda os mesmos não foram colocados. Com a palavra o vereador autor 

falando que desde que entrou nessa casa, essa é a primeira vez que faz 

uma solicitação de quebra-molas, porque sempre fez por ofício, mas 

nesse caso foi porque o bairro foi pavimentado há pouco tempo, então 

se faz necessário um estudo para a colocação de quebra-molas. O 

Vereador Klein fez um aparte e sugeriu que ao invés de quebra-molas 

poderia sugerir a gerente de obras, faixa de pedestres elevadas que 

está sendo utilizada nas cidades por aí e que já serve como quebra-

molas. O Vereador Fi da Paiol agradeceu a sugestão e pediu que seja 

feito um estudo aprofundado nos locais a serem colocados. Em seguida 
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o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada.  

 

Indicação nº 27/2017 de autoria do Vereador Ederson Dutra e outros 

Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José 

Izauri de Macedo, com providências para a Senhora Ana Paula 

Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, o Senhor Adriano José 

Silvério, Gerente de Serviços Públicos, indicando que seja feita a 

completa cobertura do parque rodoviário. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que faça o encaminhamento da 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 28/2017 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino 

da Silva, Maria Cristina Tezolini Gradella, Lourdes Elerbrock E 

Rosângela Farias Sofa; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, indicando que o Executivo 

Municipal conceda aos servidores do Centro de Especialização Médica 

(CEM), bonificação igual ou equiparada à dos servidores do Hospital 

Municipal. Com a palavra a Vereadora Maria Cristina falou que os 

funcionários do centro de especialidades médicas, que no total são 

treze, é o único posto de saúde da cidade que não faz jus a nenhum 

outro benefício além do seu salário de concurso, porque os PSF´s, as 

unidades básicas de saúde, elas se encontram dentro do programa do 

ministério da saúde que chama PMAQ – Programa da Melhoria da 

Qualidade, do acesso da qualidade do serviço de saúde e o centro de 

especialidades médicas, não se enquadram por ser especialidade e não 

ser atenção básica, dentre todos os funcionários que trabalham nos 

postos de saúde e nas unidades de saúde da cidade, é o único que não 

ganha nenhum benefício além do seu salário de concurso, e haja vista 

que são poucos funcionários que atendem uma grande demanda. Um 
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aparte do Vereador Marcio, dizendo que o centro de especialidades 

médica atende toda a região e é o único local que não vem reclamação 

das pessoas, porque são bem tratados. A vereadora Cristina lembrou 

que todos os exames de todas as especialidades são feitos lá, então 

esses funcionários se sentem desprestigiados perto dos outros. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Indicação nº 29/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Amarildo 

Cruz, Deputado Estadual, indicando que seja destinada uma Emenda 

Parlamentar para o município de Naviraí, para aquisição e instalação de 

17 (dezessete) aparelhos de Ar Condicionado para a Escola Municipal 

Maria de Lourdes Aquino Sotana e mais 5 (cinco) aparelhos para 

atendimento das salas do CIEI Zenaide Nunes dos Santos. Com a 

palavra o vereador autor, falando que foi estabelecida uma programação 

junto ao deputado Amarildo Cruz no sentido de conseguir beneficiar um 

maior número de unidades escolares da rede municipal de ensino com 

aparelhos de ar condicionado, e vemos que na sala de aula com trinta 

crianças já passou de ser luxo para necessidade, porque a cada ano faz 

mais calor, e as escolas mais antigas não tem um sistema de ventilação 

adequada, e precisa de fato desta atenção e entende que as emendas 

parlamentares estaduais que são valores menores do que as federais se 

encaixam perfeitamente nesse propósito. No ano passado atendeu com 

cinquenta mil reais do deputado Amarildo, o CIEI Sonho de Criança com 

quatorze aparelhos de ar condicionado e como foram comprados 

aparelhos com uma licitação grande, esses aparelhos saíram com o custo 

mais em conta e acabou atendendo mais seis salas com a mesma emenda 

no CIEI Zenaide Nunes, que é a creche do bairro Sol Nascente e se 

comprometeu em atender esse ano a Escola Municipal Maria de Lourdes, 
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no Bairro Boa Vista, e entende que irá conseguir atender com valor 

adequado o Maria Aquino e o restante das cinco salas do CIEI Zenaide 

que ficou faltando. Um aparte do Vereador Josias que parabenizou e 

falou que também conseguiu com o deputado João Grandão, sessenta mil 

reais o qual foi destinado para o PSF, treze computadores, dez 

bebedouros, um autoclave, dez máquinas de lavar, então é essa 

importância das indicações e das idas dos vereadores até Campo 

Grande; recentemente esteve no gabinete do deputado juntamente com 

alguns vereadores e ele se comprometeu com duas emendas para 

Naviraí. O Vereador Junior do PT convidou os vereadores para se 

unirem e buscarem com seus deputados estaduais e acredita que no 

prazo de no máximo dois anos, consigam atender a toda rede de ensino 

do nosso município, incluindo as escolas municipais, as creches e as 

escolas estaduais. Com a palavra o Vereador Ederson pedindo para 

assinar juntamente e comunicando que visitou o deputado Pedro Kemp 

que se comprometeu em viabilizar duas emendas para Naviraí. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Indicação nº 30/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior e outros edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Amarildo Cruz, Deputado Estadual; ao Senhor João Batista dos Santos, 

Deputado Estadual; ao Senhor José Almi Pereira Moura, Deputado 

Estadual e ao Senhor Pedro Cesar Kemp Gonçalves, Deputado Estadual, 

indicando que seja destinada uma Emenda Parlamentar Coletiva da 

bancada do PT (Partido dos Trabalhadores) para aquisição de um veiculo 

tipo Van ou Micro Ônibus, exclusivo para o transporte de pacientes em 

tratamento de Câncer. Com a palavra a Vereador Junior do PT falando 

que também é uma demanda que levantou no final do ano passado, e que 

é uma necessidade haver um veículo adequado e exclusivo para 
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transporte dos pacientes em tratamento de câncer. Todos sabem que é 

uma doença extremamente agressiva que judia não só do paciente, mas 

das famílias, consomem recursos financeiros e hoje vão de veículo 

pequeno ou no micro ônibus da hemodiálise. Um aparte do Vereador 

Marcio parabenizando e falando que também é uma luta dele e que 

gostaria de assinar juntamente e incluir se possível à deputada Mara 

Caseiro nessa indicação que sabe que ela irá contribuir.  Um aparte do 

Vereador Josias parabenizando e dizendo que a emenda de trinta mil 

reais que o deputado João Grandão se comprometeu para Naviraí da sua 

parte, ele quer participar para atender esse pessoal. Um aparte da 

Vereadora Lourdes solicitando a colocação de seu nome e da Cris, que é 

da comissão da saúde e também por fazer parte da rede feminina de 

combate ao câncer. O Vereador Júnior do PT disse que quando 

encaminha o pedido de emenda à bancada dos deputados estaduais do 

partido dos trabalhadores, é porque é vereador pelo PT e presidente do 

partido da cidade e é o acesso que tem mais fácil e agradece aos 

vereadores; mas, todos têm que saber que é uma causa da sociedade 

naviraiense e as pesquisas que foram feitas do valor de uma van, gira 

em torno de cento e cinco ou cento e quarenta mil e no máximo de 

duzentos mil dependendo da qualidade dos equipamentos e itens de 

série, e o valor que conseguirem através das emendas, mesmo que não 

preencha todo o valor necessário, a prefeitura tem total condições de 

entrar em contrapartida, entende que é uma medida que vai aliviar. O 

Vereador Marcio solicitou que inclua o nome do deputado Onevan de 

Matos, porque tem certeza que ele também irá participar. Um aparte da 

Vereadora Rosângela falando que entende a necessidade e que nesse 

momento não existe partidos, apenas atitudes e esse é o momento de 

apoiar, e sabe que o deputado Onevan de Matos sempre foi parceiro na 

saúde, assim como em outras áreas e que também contribuiu com 

emendas para os ares condicionados de escolas e creches, assim como 
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vários outros deputados. O Vereador Júnior do PT agradeceu. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Indicação nº 32/2017 de autoria do Vereador Jaimir Jose da Silva; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

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

Rocha, Gerente de Obras, indicando que viabilize a construção de uma 

praça pública com iluminação, área verde e que retrate a participação 

da comunidade Nipo-Brasileira em nossa cidade, denominada Praça 

Japonesa Sakae Kamitani. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que faça o encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Indicação nº 34/2017 de autoria do Vereador Fabiano Domingos dos 

Santos e outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

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

Augusto Bonicontro, Gerente de Saúde, indicando a reativação da 

farmácia do Hospital Municipal de Naviraí. Com a palavra o Vereador 

Fabiano solicitando a reativação porque a farmácia que atende, fecha na 

sexta às dezessete horas e quem não tem condições de comprar o 

remédio, vai buscar o remédio só na segunda, ainda correndo o risco de 

não ter o remédio e a doença não avisa quando vai chegar. Então a 

reativação da farmacinha na santa casa será de suma importância para a 

população de Naviraí. Um aparte do Vereador Marcio Scarlassara 

falando da importância da reativação, mas parece que tem que ter 

farmacêutico vinte e quatro horas, onde gera mais custos, mas um 

exemplo do que poderia ser feito, é se a pessoa estiver doente, fazer 

de imediato a entrega da medicação das doses corretas na sexta, 

sábado e domingo, na segunda a pessoa retiraria na farmacinha local. 

Um aparte da Vereadora Maria Cristina falando que é super válida essa 
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solicitação, porque quando o prefeito Léo implantou a farmacinha no 

hospital municipal, foi muito bom para a população, principalmente com 

relação ao antibiótico que logo de início já iniciava o tratamento com 

crianças ou adultos mesmo, mas houve problemas de custo, por isso que 

foi desativada, então acha que o prefeito precisa ver uma forma de 

viabilizar essa entrega e reativar, porque melhora muito, principalmente 

quando é época de carnaval como agora, um paciente que será 

consultado na sexta-feira à noite só terá medicamento disponível na 

outra semana, pós-carnaval, por conta do feriado a farmacinha estará 

fechada. Com a palavra o Vereador Ederson Dutra falando que quando 

se fala em saúde não pode pensar em dinheiro não, a farmacinha tem 

que ser reaberta. Se não for, é só fechar a do centro e abrir do 

hospital, porque tem espaço no fundo para construir um prédio, o que 

não pode é a população ficar sem remédio, não pode querer economizar 

colocando vidas em risco. Isso é grave. A farmacinha tem que ser 

aberta o mais rápido possível e sem falar em valores. Com a palavra o 

Vereador Josias falando que davam prioridade para outras coisas e não 

para a saúde, onde virou esse caos generalizado. Falou que na ocasião o 

prefeito Léo queria dar quatrocentos e cinquenta mil para o time de 

futebol, deixou claro que não é contra, mas no momento em que se 

encontrava a situação ficava difícil, mas quando está encaminhando 

bem, tem que ser usado o bom senso, o esporte é importante, mas não 

investir a quantia que ele queria. Com a palavra a Vereadora Rosângela 

solicitando para assinar essa importante indicação, porque saúde não é 

brincadeira, e por ser representante do povo, disse que se a saúde não 

está bem, eles também não estão, e precisa cuidar do bem estar da 

população. Por questão de ordem o Vereador Ederson Dutra falou que a 

mudança do horário da sessão foi mudada para as dez horas, mas que 

população está reclamando porque não está conseguindo acompanhar 

devido a transmissão estar péssima, então pede que se tome 
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providência. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que faça o encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Indicação nº 35/2017 de autoria da Vereadora Rosângela Farias Sofa 

e outros Edis; expediente endereçado ao Senhor José Mário 

Fernandes, Gerente do Núcleo de Vigilância em Saúde, indicando que 

seja analisada, uma vez que se faz necessária, a implantação de um 

Centro de Controle de Zoonoses, buscando ativar mecanismos de 

programação e controle dos vários setores aos quais se propõe, 

utilizando-se de recursos humanos e instalações condizentes. Com a 

palavra a Vereadora Rosângela falando que fez a indicação para estudos 

para a criação de um campo de zoonoses e o requerimento foi feito para 

que o gerente desta pasta passe todos os dados técnicos que ele tem na 

pasta dele, então na verdade está pedindo a criação, a viabilidade deste 

centro de zoonoses ou do canil municipal ou de uma atividade que venha 

contemplar o trabalho da ONG Mãos e Patas e no outro pediu que seja 

passados os números de acidentes, cães, gatos, doenças lançadas no 

protocolo da santa casa, onde está atendendo esta demanda de pessoas 

infetadas por doenças transmissíveis através de cachorros e gatos; já 

foi bem debatido pelos amigos da casa e está tentando levar pelo 

caminho certo. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que faça o encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Moção de Pesar nº 7/2017 de autoria do Vereador Fabiano Domingos 

dos Santos; expediente endereçado aos familiares do Senhor Augusto 

Riss, apresentando nossas condolências à família enlutada, pelo 

falecimento do Senhor Augusto Riss, ocorrido no dia 16/02/2017, o 

mesmo era pastor da Igreja Luterana do Brasil. Que neste momento de 

imensa tristeza e sofrimento rogamos a Deus que dê forças aos 

familiares, para que possam lidar com este momento difícil. Sabedoria e 
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coragem para seguir em frente, em memória dos que se foram. Que 

Deus ilumine a vida e conforte o coração dos familiares enlutados. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que faça o 

encaminhamento da moção apresentada.  

 

Moção de Pesar nº 8/2017 de autoria do Vereador Ederson Dutra; 

expediente endereçado aos familiares da Senhora Marlene Garcia 

Almeida de Andrade, apresentando as condolências aos familiares, pelo 

falecimento da Senhora Marlene Garcia Almeida de Andrade, ex-

primeira dama do município e uma das pioneiras da instituição da Guarda 

Mirim, onde deu início ao trabalho de criação e sustentabilidade, para 

que o projeto viesse a ser concretizado. O falecimento ocorreu no dia 

09/05/2016. Que Deus conforte aos familiares, em especial ao seu 

esposo Doutor José de Andrade Pinto, ex-prefeito e suas filhas. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que faça o 

encaminhamento da moção apresentada. 

 

 

ORDEM DO DIA 

 

PROJETOS APROVADOS 

 

 

Projeto de Lei Complementar nº 01/2017 de autoria da Mesa 

Diretora, que em súmula: Dispõe sobre a reposição salarial dos 

Servidores da Câmara Municipal de Naviraí. Foi colocado em primeira 

discussão e em seguida foi colocado em primeira votação, que foi 

aprovado por unanimidade o referido Projeto. 
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Projeto de Lei nº 47/2016 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Altera a redação do § 1º do art. 1º da Lei nº 1.755/2013, que 

“Autoriza a doação de área de terras, medindo 2.522,49m§², localizada 

no Distrito Industrial, para a empresa Eletro Capital Eireli – ME”, e dá 

outras providências. Foi apresentado Parecer das Comissões de Justiça, 

Legislação e Redação; e Comissão de Finanças e Orçamento, favoráveis 

a aprovação do referido Projeto. Foi colocado em discussão e em 

seguida foi colocado em primeira e única votação, que foi aprovado por 

unanimidade o referido Projeto. 

 

Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2016 de autoria do Vereador 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior e outros Edis, que em súmula: Concede 

Título de Cidadão Naviraiense ao cidadão que específica (Tenente-

Coronel Ezequiel Martins dos Santos). Foi apresentado Parecer das 

Comissões de Justiça, Legislação e Redação; e Comissão de Finanças e 

Orçamento, favoráveis a aprovação do referido Projeto. Foi colocado 

em discussão e em seguida foi colocado em primeira e única votação, 

que foi aprovado por unanimidade o referido Projeto. 

 

 

Por questão de ordem o vereador Antonio Carlos Klein falou que 

gostaria de colocar três pontos que é de ordem interna e tem que ser 

falado, um deles é sobre o ar condicionado, que tem que ser feita a 

manutenção, porque está só jogando ar e não está refrigerando, e 

gastando do mesmo jeito e não tem o efeito necessário, o plenário está 

quente. A segunda questão é a transmissão da reunião que está muito 

ruim, ele conversou com o Soares que disse que o problema está sendo a 

transmissão da rádio, e tem que verificar se tem algum equipamento 

com defeito, porque é pago, a rádio recebe por mês para fazer a 

transmissão, então a qualidade do som que sai para os ouvintes tem que 
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ser boa. E a terceira questão é o que veio para ele assinar sobre uma 

autorização para abrir uma licitação para publicidade, filmagem das 

sessões da câmara, que é importante que sejam filmadas por questão de 

segurança. E a outra para os vereadores autorizarem, para abertura de 

licitação para comprar suco de caixinhas para servir nas sessões, no 

qual não assinou e não irá assinar e pede aos vereadores para rever essa 

autorização, porque é um momento que não tem dinheiro, onde falta 

remédio e falta tudo no hospital onde o momento é de caos. Falou que o 

vereador Ederson Dutra também não assinou, e espera que não volte a 

servir suco como era no passado com a farra do suco, então acha meio 

prematuro e é questão de rever isso e não comprar, porque o momento 

é de contenção de despesa. 

 

O Senhor Presidente Jaimir José da Silva, falou que já foi feita a 

licitação para consertar todos os ares condicionados do plenário e de 

algumas salas. E comentou que já foi feita uma reunião interna para 

tratar desses detalhes, e que o Senhor Klein não estava presente, mas 

que irão fazer mais reuniões sobre esses assuntos. 

 

 

TRIBUNA 

 

 

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

todos os presentes e ouvintes da Rádio Cultura, e falou sobre um 

projeto do Deputado Professor Rinaldo, que é do PSDB, parabenizando 

pela proposta apresentada na Assembleia Legislativa, com a intenção de 

regulamentar os serviços farmacêuticos, ampliando acesso as vacinas, 

então sendo aprovado, as farmácias e drogarias do Estado poderão 

disponibilizar a aplicação de vacinas, entre outros procedimentos de 
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saúde. Como aconteceu aqui em Naviraí, com momentos críticos, 

terríveis com o surto da gripe H1N1 e como em outros estados com o 

surto da febre amarela, então acontecendo a aprovação desse projeto 

todo estado será beneficiado. Falou também do projeto de 

psicomotricidade infantil, que no ano passado ou retrasado era 

conduzido pela professora Izilda, que trabalhava com oitenta crianças 

com deficiência na aprendizagem, e era preciso um psicólogo, onde 

correram atrás, mas não houve apoio do executivo e as crianças não 

puderam ter um acompanhamento. Estiveram também na Assembleia 

junto ao deputado João Grandão, que destinou uma verba de trinta mil 

reais e infelizmente a gestão anterior não repassou para esse projeto. 

Parabenizou a professora Izilda pelo projeto e informou que no 

momento está desativado, comentando que às mães o procurou e à 

referida professora e estão pedindo para que seja reativado para 

atender essas crianças que é de suma importância para que essas 

crianças possam interagir da melhor forma, com inclusão e 

acessibilidade dentro da educação. Fez um apelo ao Prefeito Izauri e à 

secretaria de educação Fátima Liutti para rever essa situação e que o 

projeto seja reativado em nosso município. Finalizando disse que o seu 

gabinete está aberto à população para denúncias e opiniões para que 

todos tenham uma Naviraí melhor. 

 

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

Presidente encerrou a sessão, e para constar em ata, eu Marcio Andre 

Scarlassara, primeiro secretário, lavrei presente ata que vai por mim e 

o Presidente assinado. 
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SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

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

fevereiro do ano de dois mil e dezessete.  

 

 

 Marcio Andre Scarlassara 

Secretário 

  

 Jaimir José da Silva 

 Presidente 

 

 

 


