
 

 

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

 

SECRETARIA 

 

 

ATA DA 4a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/03/2017. 

 

 

 Aos três dias do mês de março 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 solicitou ao 

primeiro secretário, Vereador Marcio André Scarlassara para fazer a 

leitura do expediente – ata da Sessão Ordinária realizada no dia vinte e 

um de fevereiro do ano de dois mil e dezessete se encontra à 

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

64/17/GAD de 03 de março de 2017 do Senhor José Izauri de 

Macedo, Prefeito Municipal encaminhando para referendo do Poder 

Legislativo, os Termos de Colaboração nominados em caráter de 

urgência. 

Termo de Colaboração n° 01/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e a ANPEDE no valor de R$6.000,00 com cinco parcelas de 

R$1.200,00 mensal; O Senhor Presidente colocou em discussão, logo 

após em votação, foi aprovado. 
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Termo de Colaboração n° 02/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e a ANPEDE no valor de R$1.500,00 com cinco parcelas de 

R$300,00 mensal; O Senhor Presidente colocou em discussão, logo após 

em votação, foi aprovado. 

 

Termo de Colaboração n° 03/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e a APAE no valor de R$17.186,40 com cinco parcelas no valor 

de R$3.437,28 mensal; O Senhor Presidente colocou em discussão, logo 

após em votação, foi aprovado. 

 

Termo de Colaboração n° 04/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e a APAE no valor de R$19.500,00 com cinco parcelas no valor 

de R$3.900,00 mensal; O Senhor Presidente colocou em discussão, logo 

após em votação, foi aprovado. 

 

Termo de Colaboração n° 06/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e a APAE no valor de R$18.651,20, sendo a primeira parcela a 

ser repassada, será incluído o valor de R$359,00 referente ao 

rendimento de aplicação, perfazendo o valor de R$4.017,44 que será 

repassada no mês de março, e as demais parcelas no valor de 

R$3.658,44 nos meses de abril a julho/2017; O Senhor Presidente 

colocou em discussão, logo após em votação, foi aprovado. 

 

Termo de Colaboração n° 07/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e a Lar da Criança Amor e Fraternidade no valor de 

R$29.760,00 com cinco parcelas de R$5.952,00 mensal; O Senhor 

Presidente colocou em discussão, logo após em votação, foi aprovado. 
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Termo de Colaboração n° 09/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e a Lar da Criança Amor e Fraternidade no valor de 

R$23.239,00 com quatro parcelas de R$4.999,00 mensal; O Senhor 

Presidente colocou em discussão, logo após em votação, foi aprovado. 

 

Termo de Colaboração n° 11/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e a APROCAN no valor de R$9.000,00 com cinco parcelas de 

R$1.800,00 mensal; O Senhor Presidente colocou em discussão, logo 

após em votação, foi aprovado. 

 

Termo de Colaboração n° 12/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e a APROCAN no valor de R$11.019,00, sendo que na primeira 

parcela será incluído o valor de R$219,00 referente ao rendimento de 

aplicação, perfazendo o valor de R$2.379,00 que será repassada no mês 

de março e as demais parcelas, no valor de R$2.160,00 nos meses de 

abril a julho/2017; O Senhor Presidente colocou em discussão, logo 

após em votação, foi aprovado. 

 

Termo de Colaboração n° 13/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e a APROCAN no valor de R$9.000,00 com cinco parcelas de 

R$1.800,00 mensal; O Senhor Presidente colocou em discussão, logo 

após em votação, foi aprovado. 

 

Termo de Colaboração n° 14/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e o Grupo Espírita Paulo & Estevão no valor de R$11.019,00 

sendo na primeira parcela incluído o valor de R$219,00 referente ao 

rendimento de aplicação, perfazendo o valor de R$2.379,00 que será 

repassada no mês de março, e as demais parcelas no valor de 

R$2.160,00 nos meses de abril a julho/2017; O Senhor Presidente 

colocou em discussão, logo após em votação, foi aprovado. 
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Termo de Colaboração n° 15/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e o Grupo Espírita Paulo & Estevão no valor de R$6.00,00 com 

cinco parcelas de R$1.200,00 mensal; O Senhor Presidente colocou em 

discussão, logo após em votação, foi aprovado. 

 

Termo de Colaboração n° 18/2017 que celebram o Município de Naviraí 

e o Abrigo São José no valor de R$6.000,00 com cinco parcelas de 

R$1.200,00 mensal; O Senhor Presidente colocou em discussão, logo 

após em votação, foi aprovado. 

  

Termo de Colaboração n° 19/2017 que celebram o Município de Naviraí 

e o Abrigo São José de Naviraí no valor de R$11.019,00, a ser 

repassada incluído o valor de R$219,00, referente ao rendimento de 

aplicação, perfazendo o valor de R$2.379,00, que será repassada no 

mês de março, as demais parcelas no valor de R$2.160,00; O Senhor 

Presidente colocou em discussão, logo após em votação, foi aprovado. 

 

Pela ordem o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior cumprimentou a 

todos e falou que faz parte da Comissão de Saúde, Educação e 

Assistência Social da Câmara e tem acompanhado essa discussão com as 

entidades há mais de um mês, de como foi acordado com as entidades, 

sobre a diminuição dos valores que houve com relação ao ano passado e 

a argumentação foi de que os valores eram maiores, mas que não foram 

feitos todos os repasses. Em ocasião de visita a prefeitura, cobrou 

juntamente com a vereadora Cris Gradella o envio desses convênios 

antes do carnaval, e é importante que a população saiba que estes 

termos de colaboração, chegaram hoje na câmara e não teve qualquer 

consideração à função primordial que os vereadores têm para fazer 

análise de tudo o que é feito pela prefeitura; obviamente que quando 
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vem assinado pela entidade e pela prefeitura, há uma concordância, mas 

existem convênios que ficaram para trás, porque não houve a 

concordância das entidades e não quiseram assinar, e tudo isso foi 

acompanhado por eles. E é fundamental como a Constituição fala e a 

nossa lei orgânica, que a relação entre os poderes tem que ser 

harmônica, porque preza pelo respeito mútuo. Receberam esses 

convênios sem qualquer condição de avalia-los minuciosamente, estão 

endossando e referendando esses convênios, por conta das entidades 

que assinaram, e não podem aqui prejudicá-las. E também ficaram 

sabendo que se esse referendo não acontecesse hoje, as entidades 

ficariam sem receber mais um mês e não querem isso, porque já estão 

sem receber a dois meses. Esses convênios eram para estar prontos 

desde o início do ano legislativo, na primeira sessão já deveriam estar 

aqui para serem votados. Ele sabe disso por estar acompanhado 

juntamente com a comissão, mas os demais vereadores terão que 

acreditar nas palavras dele e nas assinaturas dos representantes das 

entidades; isso é um entrave ao exercício pleno da vereança. Então 

solicita aos representantes do executivo que isso não aconteça mais. 

 

Pela liderança o Vereador Ederson Dutra cumprimentou a todos e falou 

que o Executivo tem que tratar a coisa pública com mais seriedade, 

porque esses convênios são primordiais e deveriam estar na Casa na 

primeira semana. Não estão tendo uma relação institucional com a 

prefeitura para levar a população o que é de melhor. Falou que estão 

aqui para ajudar e não para atrapalhar e espera que não façam mais 

isso, porque até agora não sabe se foi incompetência ou má fé. 

 

 

Apresentação de Projeto 
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Projeto de Lei nº 01/2017 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Autoriza o Poder Executivo a doar Pneus para a Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais de Naviraí-APAE, e dá outras 

providências. 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. 

Projeto de Lei nº 02/2017 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Autoriza o Poder Executivo a doar Pneus para a Casa de 

Recuperação Maanain, e dá outras providências. 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 17/2017 de autoria da Vereadora Lourdes Elerbrock 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior e Maria Cristina Tezolini Gradella; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para a Senhora Fátima de Lourdes 

Ferreira Liutti, Gerente de Educação e Cultura, requerendo 

informações sobre os débitos financeiros existentes nesta gerência. 

Solicitamos, ainda, a discriminação dos referidos débitos, caso existam, 

com o detalhamento dos valores e nomes dos credores. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, usou a palavra a Vereadora Lourdes 
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falando que fez esse requerimento porque a educação é prioridade em 

qualquer setor da sociedade, e que estão sabendo que há uma dívida 

dentro da educação do nosso município muito grande, tanto que a 

gerente, o prefeito e as pessoas constituídas não conseguiram este ano 

até agora merenda escolar, material didático, pedagógico e uniformes 

para as crianças, então devem ter conhecimento o que há de dívida e 

que sejam o mais claro possível, para passar para a comunidade e 

população em geral; não é para desmerecer qualquer trabalho da 

administração pública, é para conhecimento e para que se tenha noção 

inclusive até quando vai ser pago essa despesa, essa dívida toda e até 

que ponto nossas escolas serão penalizadas com essa dificuldade. Com a 

palavra o vereador Marcio Scarlassara, parabenizando e lembrando que 

também fez um requerimento a todas as gerências e até agora não 

recebeu nada, e aproveitou para pedir que os gerentes venham até aqui 

para explicar sobre as dívidas, para saber a real situação. Com a palavra 

o Vereador Klein, falando que se existe um débito existente na 

educação, é muito grave, porque são verbas federais que vem para 

educação e não poderia existir dívida; nunca faltou verba federal dos 

prefeitos no governo da Dilma, e se não foi bem aplicado, já existe uma 

improbidade, um crime de responsabilidade e tem que ser apurado e 

tomar as devidas providências. Mas não podem neste momento atribuir 

a culpa do que aconteceu atrás, na administração que começou agora, 

porque vai ter o momento que vai ter que responder, e tornar-se 

omissa. Mas são informações muito grave, inclusive tem que ser aberto 

um processo político administrativo, encaminhar ao ministério público 

federal que existe em Naviraí para que sejam tomadas as providências 

no âmbito da responsabilidade penal em relação ao que foi feito. Em 

seguida o Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 
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Requerimento nº 18/2017 de autoria da Vereadora Rosângela Farias 

Sofa, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Claudio Cezar Paulino da Silva e 

Lourdes Elerbrock; expediente endereçado ao Senhor Fábio Augusto 

Bonicontro, Gerente de Saúde, requerendo informações sobre: a 

demanda reprimida de cirurgias, desde outubro/2016, cadastradas no 

Sistema de Regulação; a paralisação das cirurgias eletivas; a demanda 

da fila de espera; as estratégias utilizadas para minimizar e zerar a 

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

vereadora Rosângela falando que fez esse requerimento em virtude das 

várias reclamações que estão recebendo oriundas da santa casa no 

atendimento da saúde; e todas as solicitações feitas até agora não 

tiveram nenhuma informação para passar para população que confiou 

seu voto a eles. Então será necessário conversar com os gerentes para 

saber da real situação, porque sem saúde a população não sobrevive. 

Comentou ainda que houve muitas reclamações no feriado porque 

nenhum posto foi aberto, enquanto o pessoal da limpeza permaneceu 

trabalhando, a saúde que é prioridade estava sem atendimento, então 

precisa procurar um meio para resolver essa situação, porque isso 

desfavorece a administração tanto das gerências quanto do gestor. 

Falou ainda que irá fazer um requerimento para saber como ficou a 

agenda dos postos de saúde na quarta-feira de cinzas, que foi ponto 

facultativo e todos os postos permaneceram fechados. Saúde é 

prioridade. Com a palavra o Vereador Júnior do PT, que falou da 

preocupação com a saúde e que ele juntamente com a comissão de saúde 

esteve no hospital municipal logo depois do levantamento da situação 

que foi divulgado pela imprensa, e que de fato a situação é critica; a 

comissão conversou com o diretor administrativo, Senhor José Carlos 

Gava, onde receberam poucas informações; estiveram no gabinete de 

finanças, conversando com o Senhor Clodomiro, acompanhado do 

gerente de saúde e do gerente de administração e depois no gabinete 
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do prefeito com essas pessoas cobrando, e entenderam que existe uma 

conta a ser paga, mas todos querem saber quais são os esforços que 

estão sendo realizados para poder solucionar a situação, porque não 

pode ficar do jeito que está ou que fique pior. Comentou que enviou um 

ofício para que tivessem uma resposta mais rápida, mas não recebeu 

nada até agora, então solicitou que fosse incluído um adendo do ofício 

que fala que a comissão de educação, saúde e assistência social da 

Câmara Municipal de Naviraí, requer a vossa senhoria que se digna a 

apresentar a esta comissão um relatório da atual situação clinica e do 

hospital com foco na regularidade do atendimento, no estoque de 

medicamentos e insumos necessários a realização dos procedimentos de 

rotina e no tocante para as condições para a realização de cirurgias 

eletivas, requer ainda sejam informadas, estimativas de prazo para 

regularização e para o funcionamento pleno de todas as atividades 

desenvolvidas nos setores de responsabilidade de vossas senhorias. 

Então gostaria de incluir o adendo o teor desse ofício e destinar 

também ao diretor do hospital municipal José Carlos Gava, ao diretor 

clínico, Senhor Jackson Juliano e ao diretor técnico, Senhor Carlos 

Silvio Martins. Com a palavra o Vereador Claudio Cezar, falando que é 

muita cobrança da população e que esteve na prefeitura há vinte dias e 

foi informado que na próxima semana já estaria chegando os remédios 

para a farmacinha, para a santa casa e posto de saúde, mas nada 

aconteceu, então precisam de respostas sérias para passar para a 

população o mais rápido possível. Com a palavra o Vereador Marcio 

Scarlassara que pediu auxílio à vereadora Cris Gradella para explicar o 

que é cirurgia eletiva, para esclarecer para população; a vereadora Cris 

explicou que é uma cirurgia que teoricamente o paciente precisa fazer, 

mas que pode esperar, não são cirurgias de urgência, são cirurgias que a 

princípio não vão acarretar riscos de vida a ele e pode aguardar; são 

essas cirurgias eletivas que não estão sendo feitas desde dezembro de 
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2016, como de hérnia, vesícula, laqueadura, vasectomia, são essas 

cirurgias que pelo estado clínico do paciente não é cirurgia de urgência, 

e são adiadas até que se regularize a situação de material, 

medicamentos e insumos do hospital municipal; lembrou que as cirurgias 

de urgência e emergência estão sendo realizadas. O vereador Marcio 

lembrou que cirurgias ortopédicas também não estão sendo realizadas e 

que as pessoas estão sem saber o que fazer. Com a palavra o vereador 

Klein, falou que tudo isso é desfecho de uma administração desastrosa 

que passou, e que realmente agora temos que cobrar do prefeito Izauri 

para que possa solucionar tudo isso o mais rápido possível, para que a 

população seja atendida como precisa e merece. Falou ainda que 

conversou com o administrador do hospital José Carlos Gava, com 

relação às cirurgias, e ele informou verbalmente que a partir do dia 15 

do mês de março irá começar algumas cirurgias, mas solicita que venha 

por escrito para que possam cobrar; para esclarecimento falou que no 

período do carnaval, não tinham nem soro para atendimento se houvesse 

uma demanda maior, foi até solicitado de municípios vizinhos para que 

pudessem ter um estoque no hospital municipal; então há uma 

preocupação da direção do hospital, do prefeito no sentido de resolver 

o mais rápido possível. Essa posição da casa de solicitar as informações 

por escrito é muito importante porque tudo que o gerente, o prefeito e 

vereador faz tem que ficar provado com documento. O Senhor 

Presidente colocou em votação o adendo do vereador Junior, que foi 

aprovado, em seguida colocou o requerimento que foi aprovado por 

unanimidade juntamente com o adendo. 

 

Requerimento nº 20/2017 de autoria da Vereadora Maria Cristina 

Tezolini Gradella, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior e Lourdes Elerbrock; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para o Senhor Fábio Augusto Bonicontro, 
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Gerente de Saúde, requerendo informação referente a todos os 

repasses estaduais do Sistema Único de Saúde - SUS, de janeiro a 

dezembro de 2016. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra a Vereadora Cris Gradella que falou que esteve acompanhando o 

portal de transparência da prefeitura que é disponibilizado para 

qualquer cidadão estar acompanhando e obteve informação que os 

repasses estaduais do SUS estão em atraso desde setembro de 2016, 

alguns a mais tempo; de inicio se preocupou se era só uma planilha que 

não estava atualizada, mas junto com outros secretários de saúde de 

outros municípios, a informação foi que realmente o Estado está em 

atraso desses repasses para os municípios; o Estado já paga uma 

parcela muito pequena e ainda consegue atrasar, e para a prefeitura 

isso é muito grave ficar sem esse recurso, está faltando dinheiro na 

saúde para pagar contas, para medicamentos e essa conta precisa ser 

cobrada. De início o requerimento é desses repasses e precisa da 

comprovação de que esses pagamentos foram ou não realizados, para 

depois tomar as devidas providências para cobrar o Estado. Senhor 

Presidente colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 21/2017 de autoria da Vereadora Maria Cristina 

Tezolini Gradella; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

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

Augusto Bonicontro, Gerente de Saúde, requerendo informação 

referente à quantidade de pacientes de Naviraí, cadastrados no 

Sistema Nacional de Regulação - SISREG, para fazerem cirurgias de 

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

Vereadora Cris Gradella falando que essa informação se faz necessária 

porque antigamente se fazia cirurgia de catarata aqui no município para 

Naviraí e toda região, e é relativamente muito simples porque não 

requer internação, os pacientes são ambulatoriais, não ficam internados 
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no hospital, é uma cirurgia que o Estado repassa integralmente o valor 

dela, então não entende o porquê do município não realizar mais essas 

cirurgias de catarata. Quer saber se tem uma demanda de pacientes de 

Naviraí e porque não são feitas aqui, porque podemos ser referência em 

cirurgias de catarata para toda microrregião, porque são cirurgias que 

não requerem internação, não geram custos e nem gastos para o 

hospital municipal, porque o valor é repassado integralmente. Com a 

palavra o vereador Marcio Scarlassara que comentou que temos o 

oftalmologista Luiz Fernando aqui na cidade, que é cirurgião e não 

entende porque até hoje não foi contratado. Um aparte da vereadora 

Cris que falou que o próprio Gilberto Monticuco sempre realizou essas 

cirurgias aqui em Naviraí por muitos anos. O vereador Marcio comentou 

que acredita que através dessa solicitação, que o Senhor Fabio 

Bonicontro e o Prefeito Izauri, irão reativar a parte de oftalmologia e 

que possam fazer as cirurgias para nossa população. O Senhor 

Presidente colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 22/2017 de autoria do Vereador Ederson Dutra; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

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

Gerente de Saúde, requerendo informações sobre o horário de 

atendimento dos médicos e a quantidade de pessoas atendidas 

diariamente no posto de saúde Ronan Marques, localizado no endereço 

Av. Brasil, 409, Jardim Progresso. Senhor Presidente colocou em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 23/2017 de autoria do Vereador Ederson Dutra; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, requerendo que sejam esclarecidas quais providências estão 

sendo tomadas pelo Prefeito, relacionadas às recomendações do 



 

 

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

 

SECRETARIA 

 

Ministério Público Estadual (MPE) via Promotor de Justiça, Senhor 

Daniel Pívaro Stadniky, sobre os Inquéritos Civis n° 1/2014, 2/2014, 

3/2014, 4/2014, 5/2014, 6/2014, 7/2014, 8/2014, 9/2014, 11/2014, 

12/2014 e 13/2014. Diante do exposto, convido à Vossa Excelência para 

se fazer presente nesta Casa de Leis, para prestar esclarecimentos 

sobre o referido assunto, se assim achar necessário. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador autor, 

falando que esse requerimento vem de encontro com a recomendação 

que o MP fez ao prefeito municipal e encaminhou cópia para essa casa 

de leis, e desde 1988 não podem mais convocar o prefeito, apenas 

convidar para vir a esta casa, então acha que esse é o momento, porque 

esses inquéritos civis que estão tramitando na promotoria, é do 

mandato anterior, então o prefeito tem que vir aqui e usar a tribuna 

para esclarecer à população quais são as providências que estão sendo 

tomadas, qual o rumo que esta administração terá daqui pra frente; 

porque temos a obrigação e o dever de fiscalizar o prefeito, e como são 

cobrados pelo ministério público e ele deu um prazo para esta casa de 

leis, um problema que não é dos vereadores, e para não ocorrer na 

omissão, tem que convidar o prefeito para dar satisfação para a 

população. Com a palavra vereadora Cris Gadella falando que esse 

inquérito civil que foi feito para a prefeitura em 2014, a comissão de 

saúde tomou ciência assim como todos os vereadores, e juntamente com 

alguns vereadores foram até as unidades de saúde e concluíram todas 

as visitas e estão elaborando um relatório para poder encaminhar ao 

prefeito e ao ministério público do que foi solucionado e do que não foi 

de 2014 para cá; enfim tudo o que foi visualizado nas unidades de 

saúde, tem algumas situações mais graves, outras foram sanadas e 

solucionadas. Mas que será encaminhado um relatório com fotos, porque 

algumas situações são bem complicadas e estará concluído no máximo 

até o inicio da semana que vem, porque a intenção é realmente ajudar o 
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prefeito para que a cidade esteja caminhando e que a população tenha 

acesso ao serviço, e que enquanto fiscalizadores não querem punir, 

apenas que funcione, e se de alguma forma puder contribuir e ajudar, é 

essa sua função. O Senhor Presidente colocou em votação, foi aprovado 

por unanimidade. 

 

Requerimento nº 25/2017 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

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

Gerente de Saúde, requerendo que seja enviada a esta Casa de Leis uma 

lista contendo informações sobre o número de pacientes que aguardam 

atendimento quanto a exames de endoscopia, exames fisioterapêuticos 

e exames cardiológicos. O Senhor Presidente colocou em discussão, com 

a palavra o vereador autor falando que temos um País rico, mas muito 

pobre pela forma como se faz a política com o dinheiro público. 

Passamos por um momento amargo, mas fomos eleitos para estar 

cobrando e fiscalizando, e é evidente que começou o caos na 

administração anterior, mas agora tem que tomar providências por quem 

está gerindo a saúde e pelo prefeito que é o gestor. E esse pedido é 

cobrança do dia a dia feito pela população, que não pode ficar nesse 

descaso, é necessário solucionar o mais rápido possível. Com a palavra o 

vereador Marcio falando que é de fundamental importância esse 

requerimento, e comentou que a câmara fez economia e devolveu 

dinheiro para fazer muitos exames, mas mesmo com tantos erros 

ocorridos na administração passada, acredita que nunca enfrentamos 

essa crise na saúde em Naviraí como está sendo nesses dois meses. 

Aproveitou para alertar a população de mais uma crise, falando do CAPS 

de Naviraí que foi referência como o melhor, ao nível de Estado no 

Brasil e hoje o CAPS virou uma sala vazia, porque o Dr. Flavio, psiquiatra 

só atenderá meio período e toda a equipe foi desmontada, e comentou 
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que já chegamos a atender mil e quinhentos pacientes por mês, com 

reuniões, terapias e hoje se encontra um caos; não sabe se irá fechar 

ou reativar, mas hoje praticamente o CAPS se encontra fechado em 

Naviraí, e temos pacientes graves em Naviraí. O prefeito tem que 

sentar com a equipe de saúde e rever o que está acontecendo. O Senhor 

Presidente colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 27/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Eduardo 

Mendes Pinto, Gerente de Administração, o Senhor Clodomiro Nicacio 

Nascimento, Gerente de Finanças, requerendo o envio de relatório 

referente ao montante da dívida da Prefeitura Municipal de Naviraí, 

com discriminação dos valores e respectivos credores, para apreciação 

dessa Casa de Leis. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador autor falando que no dia sete de fevereiro do 

corrente ano, o prefeito Dr. Izauri esteve nessa tribuna e relatou a 

respeito de uma dívida que o município tenha na faixa de dezenove 

milhões de reais, e sabe que incluiu algumas situações, como a questão 

do Harry Amorim, dos empréstimos contraídos que ainda vão vencer, 

englobou toda a dívida, e ocorre que ainda não tivemos acesso ao 

montante dessa dívida no papel, ninguém mandou documento, e se a 

dívida já foi divulgada na sessão da câmara e nos veículos de 

comunicação, então já deveria estar documentada nesta casa de leis, 

afinal esse é o nosso papel, saber da real situação do município. Falou 

que pediu informalmente na última sessão, porém não mandaram nada, 

então se comprometeu que se não viesse, estaria oficializando no 

requerimento para a administração para poder encaminhar esses 

valores; aproveitando o ensejo, comentou que existem prazos para 

serem respondidos os requerimentos que vão desta casa, e existe o 
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mecanismo da dilação de prazo que pode ser feito natural quando são 

muitas informações, a gente entende que precisa de um prazo maior 

para se compilar essas informações, porém sabe que essas informações 

já estão sistematizadas; e já aproveitou para dizer aos representantes 

do executivo que não quer caixas com cópias, porque não é isso que está 

pedindo, o que quer é um relatório das dívidas por setor da 

administração, quanto deve e para quem deve, e sabe que isso já está de 

posse do secretário de finanças, porque já estiveram na sala do Sr. 

Clodomiro e viram as planilhas nas mãos dele. Entende que o prazo de 

quinze dias é mais do que suficiente, porque se já foi anunciada é que 

essa dívida já está no papel, então é só assinar o relatório embaixo e 

mandar para a gente poder acompanhar, fiscalizar e até para saber a 

real situação de cada gerência, para fazer melhor os debates e 

encaminhar as demandas. Por fim comentou que já esteve no gabinete 

do prefeito três vezes e em uma dessas vezes falou que os vereadores 

constitucionalmente e de acordo com a lei orgânica, sua função aqui é 

legislar e fiscalizar, exigir que as coisas aconteçam da forma que 

precisam acontecer, e acredita que o quadro de vereadores que a 

Câmara dispõe hoje, cada um com sua experiência, com seu 

conhecimento pode contribuir muito, mas se postura da administração 

for só para que todos fiscalizem, irão fazer isso, se não tiver abertura 

para serem ouvidos, não tem problema irão apenas fiscalizar, mas 

acredita que todos podem contribuir para o bom andamento da 

administração e quem ganha com isso é a população. O Senhor 

Presidente colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 28/2017 de autoria da Comissão de Educação, Saúde 

e Assistência Social; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

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

Augusto Bonicontro, Gerente de Saúde, requerendo que seja 
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providenciada, em caráter de urgência, a mudança do local de 

funcionamento do Posto de Saúde da Família - PSF São Pedro, 

atualmente localizado na Rua Vidal de Negreiros. Requerendo, ainda, 

que seja providenciada a elaboração de Projeto para o estabelecimento 

do referido Posto de Saúde em um local definitivo, dentro da área de 

atendimento do mesmo. O Senhor Presidente colocou em discussão, com 

a palavra o vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, falou que desde as 

visitas que fizeram aos postos de saúde acompanhados de alguns 

vereadores, foram constatadas diversas situações nos doze postos, 

desde a falta de instalação de ar condicionado, infiltração no teto, 

enfim desde problemas mais simples, até problema um pouco mais 

complexo, mas no PSF São Pedro é calamitoso, sem qualquer condição 

tanto de trabalho para os servidores que estão no dia a dia, quanto para 

atendimento dos usuários, então diante de tantas situações verificadas, 

entende que essa tem que ser em caráter de urgência porque nada do 

que fizer naquele posto de saúde o deixará adequado ao atendimento; 

então precisa tirar ele dali imediatamente, achar uma nova locação e 

elaborar um projeto para que seja definitivo, porque é alugado há quase 

dez anos, e do jeito que está hoje não tem condições mínimas de 

estrutura para a equipe e não tem condições para o atendimento. Um 

aparte da vereadora Cris, falando que a equipe é muito guerreira por 

trabalhar sem as mínimas condições de exercer seu papel, com um calor 

insuportável tanto na sala de espera, tanto no atendimento, a sala de 

curativo é aberta onde qualquer pessoa entra e vê o paciente sendo 

medicado, sem a menor privacidade; sala de vacina com infiltração e 

mofo, é bem complicado, então é necessário uma sede definitiva dentro 

do próprio bairro, abrangendo aquela população, mas que seja pensado 

em uma construção própria, porque todos os outros postos de saúde são 

de construção própria e esse é o único alugado e já vai fazer dez anos. 

Um aparte do vereador Klein falando que já fez várias solicitações para 
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que voltasse o atendimento da população do João de Barro no PSF do 

Boa Vista e até hoje não deram nenhum explicação plausível porque 

tiraram de lá. Para maiores explicações o vereador Júnior do PT falou 

que logo que estiveram no posto do São Pedro, foram no posto do Boa 

Vista, que de fato é maior que os demais, agrega de fato mais uma 

equipe, porém essa não é a solução, porque o que quer é que se coloque 

em um lugar adequado. Um aparte do Vereador Josias que parabenizou 

e falou que essa é uma luta sua desde 2016, para melhorar o 

atendimento, e esse é mais um descaso da gestão anterior. Com a 

palavra o vereador Ederson falou que o gerente de saúde tem que ir até 

o local, porque gerente tem que gostar de gente, tem que ir a campo, 

tem que saber a realidade dos munícipes e infelizmente não é que está 

acontecendo em Naviraí. Com a palavra o vereador Marcio que 

comunicou que esteve na santa casa e o gerente de saúde não estava 

nem no período da manhã e nem no período da tarde. O Senhor 

Presidente colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação nº 07/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José 

Izauri de Macedo, com providências para à Senhora Ana Paula 

Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, indicando que sejam 

realizadas obras de drenagem, manutenção na via (tapa-buraco) e a 

construção de uma passarela de pedestres elevada, dos dois lados da 

Avenida Mato Grosso, em frente ao Espaço Esperança. Usou a palavra o 

vereador autor e explicou que após ter sido feita a obra da Avenida 

Mato Grosso, quando chove acumula água devido a boca de lobo estar 

acima da caída de água, já existe a drenagem, é só uma questão de 

adequação. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que faça o encaminhamento da indicação apresentada.  
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Indicação nº 36/2017 de autoria do Vereador Josias de Carvalho;  

expediente endereçado ao Senhor Unilson Barreto Moralles, Supervisor 

da Sanesul Unidade de Naviraí, com providências para o Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, indicando que seja realizada a 

complementação da rede de esgotamento sanitário, no trecho que liga 

da rua Espírito Santo até a rede de captação existente na avenida 

Amélia Fukuda, para atendimento aos moradores daquela rua. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Indicação nº 37/2017 de autoria da Vereadora Rosângela Farias Sofa;  

expediente endereçado à Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, indicando que seja viabilizada a revitalização do 

Parque Sucupira: a) com colocação de bancos; b) recapeamento da pista 

de caminhada; c) melhoria da acessibilidade para os portadores de 

deficiência, nos portões e banheiros; d) colocação de grades nas janelas 

dos banheiros; e) arborização; f) colocação de cobertura na academia 

de ginástica, permitindo sua utilização durante todo o período do dia, 

mesmo com forte sol ou em dias nublados e chuvosos, além de dar maior 

vida útil aos aparelhos. Usou a palavra a vereadora autora que falou que 

se preocupa com todos os setores, e sempre olhou para esse parque por 

ser o primeiro parque municipal, e o político tem que ter o 

comprometimento com essas áreas, para que cada dia mais se torne 

acessível a todos e precisamos da dedicação do poder público para 

manter esse espaço da melhor forma possível, com condições para que 

nossa sociedade possa entrar e sair sem se prejudicar. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário que faça o encaminhamento 

da indicação apresentada. 
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Indicação nº 38/2017 de autoria Vereadores Fabiano Domingos dos 

Santos e Eurides Rodrigues; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Fátima de Lourdes Ferreira Liuti, Gerente de Educação e 

Cultura, e para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de 

Obras, indicando que seja construído o calçamento da Escola Municipal 

José Martins Flores, na Rua Margarida, no bairro Sol Nascente. Usou a 

palavra o vereador Fabiano falando que tem a calçada em frente e nas 

laterais da escola, mas que no fundo não tem e está o matagal tomando 

conta, e isso não pode acontecer. A gerência tem que ir às escolas e 

creches para saber dos problemas existentes. Um aparte do vereador 

Marcio falando que o gerente Adriano Silvério está fazendo um grande 

trabalho, porque se não estivesse estaria muito pior. Com a palavra o 

vereador Eurides falando que muitas pessoas fizeram essa solicitação 

para ele e espera que a gerência tomem as devidas providências. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Indicação nº 39/2017 de autoria Vereadores Claudio Cezar Paulino da 

Silva e Eurides Rodrigues; 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 

realizado o recapeamento nas ruas e a limpeza nas bocas de lobo do 

bairro Ciaportal. Usou a palavra o vereador Claudio falando que o 

referido bairro não tem mais condições de ficar do jeito que está e a 

prefeitura tem que dar um jeito de amenizar os problemas de lá com 

urgência e espera que o gerente de obras ande mais pela cidade para 

saber dos reais problemas, visitando as obras que estão sendo 

realizadas ou que estão paradas. Um aparte do vereador Marcio falando 
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que os engenheiros da prefeitura são brilhantes, mas tem que unir uma 

equipe para ir a campo trabalhar e resolver os problemas. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Indicação nº 40/2017 de autoria do Vereador Antonio Carlos Klein; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para o Senhor Ezio Amancio de Brito, 

Gerente de Esportes e Lazer, a Senhora Ana Paula Krambeck Silva 

Rocha, Gerente de Obras, indicando que seja viabilizada a construção 

de vestiário e banheiros, assim como, de alambrados cercando o espaço 

destinado ao campo de futebol e a área de lazer do Jardim Paraíso. 

Solicitamos, ainda, o plantio de grama na área do campo de futebol. 

Usou a palavra o vereador autor falando que em outras gestões foi 

destinada uma área para a construção do campo, quase uma quadra 

inteira praticamente na divisa com o Vila Alta e até hoje só existe duas 

traves lá, não foi gramado, e muitas vezes está cheio de lixo, 

totalmente abandonada, e não houve nenhuma ação da administração 

municipal de fazer o aproveitamento da área; então não adianta fazer a 

destinação de uma área para um bairro e depois não dar condições para 

que seja utilizada, então fez essa indicação para que se faça estudos e 

viabilize os recursos necessários e se precisar solicitarão aos 

deputados para que mandem emendas, para que seja construído 

realmente uma área de lazer. Todos sabem que o esporte é o que tira a 

criança e o adolescente da rua e temos uma realidade muito triste em 

nossa cidade, porque boa parte dessas crianças e jovens do Jardim 

Paraíso, estam se envolvendo com o tráfico, com o uso de drogas e até 

se comenta nos meios policiais e toda população sabe, que a facção do 

PCC tem sede no Jardim Paraíso. Isso acontece porque é o bairro com 

maior população de nossa cidade, com mais de seis mil pessoas 
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residindo, então é um bairro que precisa de atenção especial da 

administração municipal, que o prefeito use toda a sensibilidade que ele 

tem para fazer em caráter de urgência, para que as crianças tenham 

lazer, que sejam orientados para que não sejam vítimas dos traficantes. 

Um aparte do vereador Claudio Cezar falando que fez essa indicação em 

2015 e não foi atendido e além de lazer é também questão de saúde, 

porque quando está ventando ninguém aguenta a poeira no local. O 

vereador Klein falou que espera que essa administração venha com a 

retomada do desenvolvimento, e olhe com carinho por estas áreas. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Moção de Congratulação nº 02/2017 de autoria do Vereador Josias 

de Carvalho e outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, apresentando as mais corteses 

congratulações a todas as mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher, a 

ser celebrado no dia 8 de março de 2017. Com a palavra o vereador 

Josias falando que visa parabenizar antecipadamente esse dia especial 

que caracteriza o dia das mulheres. Em seguida o Senhor Presidente 

colocou em votação, que foi aprovada.  

 

 

ORDEM DO DIA 

 

PROJETO APROVADO 

 

 

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 segunda e 
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última discussão e em seguida foi colocado em segunda e última 

votação, que foi aprovado por unanimidade o referido Projeto. 

 

 

TRIBUNA 

 

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

cumprimentou a todos que estão presentes e aos ouvintes da rádio, 

saudando a todos os líderes comunitários na pessoa da Joyce, que é 

presidente do Bairro Ipê e está presente, e que usa esse espaço da 

tribuna para dar o retorno para a população do que estão pedindo aqui, 

das indicações e requerimentos que estão encaminhando, e a medida que 

as respostas vão chegando, estarão divulgando para população, porque 

entende que esse é o papel do vereador, fazer com que a população 

saiba aquilo que está sendo feito pelos vereadores e o resultado disso 

principalmente. As cobranças são ouvidas, os requerimentos são lidos, 

os debates são feitos, mas é importante que a população saiba do 

retorno, e falou da indicação que foi feita das faixas de pedestres 

elevadas na frente de todas as escolas e creches, e já recebeu a 

resposta da gerente de obras, de que as ações para que isso seja feito 

já estão em andamento na gerência e assim que os projetos estiverem 

finalizados, vão ser apresentados nessa casa de leis. Empenhou o seu 

apoio às entidades, onde foi falado no inicio, onde tem acompanhado a 

luta das entidades que presta um serviço essencial em nosso município, 

e que tem feito questão de que a administração municipal saiba do 

posicionamento dos vereadores, entende que o termo de colaboração 

que é feito com as entidades, na verdade é a entidade que presta 

serviço para a prefeitura, a medida que se coloca a disposição de cuidar 

de uma demanda que originalmente é da prefeitura, então não é a 

administração, não é a prefeitura que está fazendo favor para as 
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entidades quando repassa alguma coisa em valores para manter os 

serviços, é o contrário, são as entidades que fazem o favor, porque 

gostam e se dispõem a trabalhar aliviando a carga que seria da 

prefeitura; esse entendimento precisa ficar claro, e coloca de forma 

inequívoca o seu posicionamento favorável pela luta; está acompanhando 

desde o inicio e irá continuar porque entende a importância destas 

entidades, especificamente o Lar da Crianças, APROCAN e todas que 

foram lidas aqui hoje, mas essas duas com mais especificidade porque 

tratam de crianças desamparadas que precisam do trabalho das 

entidades, então todos podem contar com o vereador Júnior do PT, que 

irá acompanhar e brigar junto para que melhore as condições do 

trabalho. Falou também sobre o hospital municipal e que está 

aprendendo muito com a vereadora Cris Gradella que tem muito a 

contribuir pela vasta experiência que tem na área da saúde, e falou do 

contrato com o governo do estado, que é uma ajuda ridícula, devido o 

hospital que tem uma despesa mensal em torno de um milhão e 

duzentos, tem a parcela do governo do estado, em torno de sessenta e 

nove mil reais, enquanto não conseguir fazer uma nova pactuação que o 

Zelmo e o Léo não conseguiram fazer, e que agora cai nas mãos do 

Prefeito Izauri, enquanto não fizermos isso, dificilmente conseguiremos 

resolver os problemas da saúde do nosso município; para finalizar disse 

que quer saber sim dos projetos futuros e na conversa que teve, ouviu 

sobre alguns como um centro de diagnóstico, a clínica de hemodiálise 

que já está caminhando, hospital regional, enfim, outros projetos 

futuros que são importantes para o nosso município, mas a nossa 

cobrança é pra agora, o que será feito com a situação dos postos de 

saúde e com a situação do hospital municipal, queremos sim ajudar a 

pensar em projetos futuros, mas vamos focar no agora, no emergencial 

e a partir do momento que tivermos a solução dos nossos problemas 
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imediatos aí teremos tranquilidade para poder projetar o futuro do 

nosso município. Agradeceu e desejou um bom final de semana a todos. 

 

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

todos que estão presentes e aos ouvintes da rádio Cultura, e falou que o 

momento é triste na saúde dentro do nosso município, não é fácil, mas 

foi informado pela administração que o prefeito Izauri está em Ponta 

Porã para uma conversa com o governador justamente a respeito dessa 

calamidade que se encontra o nosso município no que tange a saúde. 

Falou que quer trabalhar junto, compartilhar com a administração para 

que caminhe bem, porque daí o legislativo também irá caminhar bem; o 

que foi cobrado aqui hoje é o que justamente a população cobra nas 

ruas; são políticas públicas que tem ser feita para atender melhor o 

cidadão e acredita que em pouco tempo a saúde dará a volta por cima. 

Todos sabem que o secretário de saúde, Dr. Fabio está se empenhando, 

trabalhando, lutando e sabemos que tudo isso foi deixado pela 

administração anterior, que não era uma gestão participativa e sim 

centralizadora, mas entendemos que essa nova gestão tem outros rumos 

para melhor trabalhar com a nossa população. Pediu a Deus que dê 

sabedoria e que abençoe a todos para sermos um povo feliz.    

 

Nada mais havendo a tratar e 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. 

 

 

SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

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

do ano de dois mil e dezessete.  
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