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SECRETARIA 

 

ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17/04/2018. 

 

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, 

às dez horas, reuniu-se ordinariamente a Edilidade Naviraiense 

nas dependências da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de 

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

Presidência do Vereador Jaimir José da Silva; Secretariado 

pelos Edis: Marcio Andre Scarlassara e Simon Rogério Freitas 

Alves da Silva; estando ainda presentes os vereadores: Antônio 

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

Eurides Rodrigues, Fabiano Domingos dos Santos, Josias de 

Carvalho, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Lourdes Elerbrock, 

Maria Cristina Tezolini Gradella e Rosângela Farias Sofa. O 

Senhor Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária e 

invocando a proteção de Deus, convidou a todos os presentes 

para a leitura de um texto bíblico. Na sequência o Senhor 

Presidente solicitou ao primeiro secretário para fazer a leitura 

do expediente – Foi lido o Ofício n° 075/2018/NAVIRAIPREV 

de autoria do Senhor Moisés Bento da Silva Júnior, Diretor 

Presidente do Naviraiprev, encaminhando cópia do balancete 

relativo ao mês de março de 2018. O Senhor Presidente informou 

que o balancete se encontra a disposição dos Senhores 

Vereadores na Secretaria desta Casa de Leis. 

 

 

Apresentação dos Projetos 

 

Projeto de Lei nº 007/2018 de autoria do Poder Legislativo 

Municipal; que em súmula: Revoga a Lei nº 2.103, de 21 de março 

de 2018, que "Altera a denominação de rua constante na Planta 

Geral da Cidade de Naviraí-MS e dá outras providências". O 

Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões para 
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que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que 

confere o regimento interno. 

 

Projeto de Lei Complementar nº 1/2018 de autoria do 

Executivo Municipal; em regime de urgência e com solicitação de 

realização de sessão extraordinária; que em súmula: Dispõe 

sobre a concessão de reajuste salarial aos servidores públicos 

municipais da educação básica, da administração direta, indireta 

e fundacional da Prefeitura de Naviraí. O Senhor Presidente 

colocou em discussão o regime de urgência. Em seguida colocou 

em votação o regime de urgência. Aprovado o regime de urgência. 

O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões para 

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

confere o regimento interno. 

 

Projeto de Lei nº 016/2018 de autoria do Poder Executivo 

Municipal, em regime de urgência; que em súmula: Dispõe sobre a 

alteração da redação dos incisos I e II, do artigo 1º, da Lei nº 

2.046/2017, que dispõe sobre a concessão de auxílio 

alimentação, na forma de cartão magnético, aos servidores 

públicos municipais da administração direta, indireta e 

fundacional da Prefeitura de Naviraí, e dá outras providências. O 

Senhor Presidente colocou em discussão o regime de urgência. 

Em seguida colocou em votação o regime de urgência. Aprovado o 

regime de urgência. 

O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões para 

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

confere o regimento interno. 
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O Senhor Presidente informou aos nobres edis, que será 

realizada uma sessão extraordinária no dia 20 de abril, sexta-

feira às nove horas, ficando os vereadores convocados. 

 

Por questão de ordem o Vereador Marcio Scarlassara informou 

que não poderá comparecer na referida sessão porque estará em 

Campo Grande por motivo particular. 

 

Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de Informações, 

Indicações e Moções: 

 

Requerimento nº 049/2018 de autoria do Vereador Fabiano 

Domingos dos Santos; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente de Administração, 

requerendo informações sobre quais são os prédios alugados, e 

respectivos valores pagos mensalmente, até a presente data, pela 

Prefeitura Municipal de Naviraí. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, em seguida em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 051/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, requerendo que seja encaminhado o projeto 

de pavimentação asfáltica e drenagem do bairro Residencial Ipê, 

cronograma de execução da obra e que a administração municipal 

faça os seguintes esclarecimentos: 1 - os reais motivos pela não 

conclusão da obra; 2 - o porquê da Gerência de Obras estar 

exigindo, piso tátil nas calçadas do bairro, para a liberação do 

Habite-se. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador autor que cumprimentou a todos, em especial 
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a Joice presidente do bairro Ipê objeto desse requerimento, e 

disse que acompanhou alguns anos atrás o lançamento e início das 

obras de pavimentação, drenagem e calçadas no bairro Ipê, o 

projeto financiamento é obtido através do PAC com a 

contrapartida de aproximadamente dois milhões e meio do 

município e essa obra já vem se arrastando alguns anos e não vê a 

conclusão e a entrega dessa obra de fato. Então está solicitando 

o projeto todo para conferir alguns detalhes que são 

importantes, o cronograma de execução que já deve ter sido 

refeito umas duas ou três vezes e o motivo pela qual a obra não 

foi concluída e entregue ainda pra prefeitura, além do que foi 

informado que as novas construções de casas pra poder ser 

liberado o Habite-se a gerência de obras estaria exigindo o piso 

tátil nas calçadas, então está querendo saber por que a 

prefeitura está exigindo dos moradores esse piso na frente das 

suas casas, porque entende que é mais um ônus que o morador 

terá que arcar, sendo que tem no centro da cidade inúmeros 

lugares sem calçadas e sem a cobrança do executivo nesse 

sentido. Tão logo chegar essas informações estará relatando aqui 

no plenário. O Senhor presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. 

 

Requerimento nº 052/2018 de autoria da Vereadora Maria 

Cristina Tezolini Gradella e outros Edis; expediente endereçado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Edvan Thiago Barros Barbosa, 

Gerente de Saúde, requerendo informações de quais são os 

Postos de Saúde denominados Estratégia Saúde da Família (ESF) 

que estão sem médicos e/ou enfermeiros, e qual é a previsão para 

contratação. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra a vereadora Cris Gradella que cumprimentou a todos e 

disse que a preocupação da comissão de saúde nesse 

requerimento é garantir que toda equipe de estratégia de saúde 
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da família seja composta com todos membros da saúde porque o 

próprio ministério da saúde preconiza isso para garantia da 

qualidade da assistência e tem vários postos de saúde que 

visitaram no mês passado e constataram que estão com falta de 

enfermeiros e alguns de enfermeiros e médicos, e em alguns 

postos as pessoas estão reclamando que não estão conseguindo 

fazer o preventivo do câncer de colo de útero por falta do 

enfermeiro na unidade; então essa é a preocupação e quer saber 

quais são os postos que estão sem esses profissionais, porque 

ficou sabendo que pediram demissão e foram embora da cidade e 

qual a previsão para a contratação desses profissionais. Com a 

palavra o vereador Júnior do PT falando que tem acompanhado os 

postos de saúde através da comissão desde o começo do ano 

passado e constataram que o PSF do Paraíso e do Vila Nova ficou 

aproximadamente cinco meses sem o profissional médico 

vinculado ao posto de saúde e isso causa prejuízo tanto no 

atendimento e nos encaminhamentos. Isso foi relatado no 

relatório final da comissão especial de inquérito que foi lido a 

duas ou três sessões atrás, também essa falta de médico e a 

falta de estrutura, tanto de insumos quanto de profissionais, 

recepcionistas, enfermeiros, médicos e chega ao ponto que causa 

muita preocupação, porque no dia de ontem viu uma receita, mas 

não vai relatar o nome do paciente e nem do médico para não 

expor ninguém porque tem essa prerrogativa, onde a médica 

solicitou alguns exames e relatou na receita que dada a 

dificuldade em que vive a saúde do município com a falta da 

realização de diversos exames de imagens não é possível 

conseguir dar segmento no diagnóstico de determinado paciente. 

Então hoje não são só os vereadores que estão aqui falando, 

gritando, cobrando e exigindo, a sociedade exige resposta, os 

profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, 

servidores da saúde, enfim todos profissionais exigem uma 

resposta porque no final das contas é o nome deles que vai como 
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responsáveis por toda situação. Continua atento e vigilante 

independente das intempéries e vai seguir cobrando, só irá parar 

ou amenizará quando vir de fato todos os PSF´s com médicos 

vinculados com a equipe completa, insumos e atendimento 

decente e de qualidade à nossa população. Com a palavra o 

vereador Marcio Scarlassara comentando que na semana passada 

esteve com o vereador Fi da Paiol em alguns postos e 

constataram que não tem nenhum tipo de material de limpeza e 

de higiene nos PSF´s e em um dos postos uma funcionária 

comentou que compra sabão e deixa de molho para dissolver o 

sabão para poder limpar e os outros itens os funcionários fazem 

vaquinha para poder comprar, e estão fazendo isso há um ano. 

Comentou que conversou com o diretor Sidnei e com o Elço do 

jurídico, da possibilidade da câmara fazer doação de material de 

limpeza para os PSF´s, mas o jurídico disse que não pode ser 

feito, não é permitido, então irá solicitar aos seus amigos 

comerciantes para ajudar, porque essa é a realidade da saúde de 

Naviraí. Com a palavra a vereadora Lourdes falou que espera que 

o prefeito melhore a situação da saúde de uma forma geral, 

porque não tem medicamentos, alguns faltam profissionais mais 

necessários e ainda falta material de limpeza, mas acha 

impossível que a prefeitura não tenha dinheiro para comprar 

esses materiais pra saúde, mas convoca a comunidade para fazer 

doações desses materiais para serem doados para os PSF´s. Um 

aparte do vereador Fi da Paiol que cumprimentou a todos e disse 

que já tiveram muitas conversas sobre a saúde, mas nada muda, 

porque além de faltar medicamentos, falta material de limpeza e 

higiene, mas já ficou provado e comprovado que o modo como 

fazem as licitações não dá certo, porque não chega mercadoria, 

mas não é falta de dinheiro, infelizmente o que falta é 

entrosamento da equipe de gerência de saúde, por isso que nada 

caminha. A vereadora Lourdes falou da incompetência do pessoal 

que trabalha na licitação e que já pediu várias vezes para mudar 
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essas pessoas porque nada funciona e fez um apelo solicitando 

que a população faça doações para ajudar os PSF´s. Com a 

palavra o vereador Simon que cumprimentou a todos e disse que 

mais uma vez uma discussão a respeito da saúde, um assunto 

desgastante, repetitivo e que não conseguem resolver o problema 

de fato, até porque depende do executivo, e todas as 

informações solicitadas aqui, a resposta é sempre referente a 

questão da licitação ou que o fornecedor não quer fazer a 

entrega devido a falta de pagamento da gestão antiga ou dessa. 

Mas quer saber o que vai ser feito pra resolver essa situação, 

porque já trocou o gerente, já apresentou CEI, abriu CPI, foi 

suspensa e fica pensando o que fazer para resolver de fato esse 

problema da saúde, porque todos falam e o prefeito diz que vai 

normalizar, que está resolvendo, que vai melhorar, mas está 

sendo exaustivo, porque a população fica cobrando todos os dias 

o legislativo porque os vereadores tem mais contato com o povo. 

O vereador Júnior do PT solicitou um aparte e falou que esteve 

no setor de licitação alguns meses atrás, porque exaustivamente 

todas as justificativas de tudo o que não está acontecendo 

sempre foi a licitação, todos sabem que o processo de licitação é 

moroso mesmo, e é fácil jogar a culpa na licitação, então foi até 

lá conversar com o setor responsável pela licitação para saber o 

que estava acontecendo e o que pode constatar é que o setor de 

licitação em si, os servidores que estão no setor de licitação que 

é comandado pela Viviane hoje, fazem a parte deles no menor 

tempo possível, é rápido, o problema é antes, o problema é 

depois, como o exemplo do ano passado na licitação dos 

medicamentos que é um problema desde que começou o governo, 

que chegou no setor de licitação em setembro, ficou exatos um 

mês no setor de licitação e resolveram a parte deles, depois vai 

para o próprio gerente, com o financeiro que trava tudo, mas o 

setor em si de licitação é rápido, quando a documentação chega 

pronta e tudo certo não dura um mês até as mais complicadas, 
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então o problema não é na licitação, é antes de chegar lá, porque 

com toda essa falta de medicamentos demorar nove meses para 

poder encaminhar um processo e que na licitação resolveu em um 

mês e pouco toda parte burocrática, então tem certeza que não é 

lá. Mas segundo o áudio que circulou o diretor do hospital já 

combinou, produziu os documentos para poder acelerar o 

processo, então acredita que vai ser resolvido. O vereador Simon 

agradeceu e disse que é justiça feita porque esteve junto no 

departamento de licitação acompanhando o trabalho da equipe e 

acredita que não seja lá o problema, mas isso causa mais 

preocupação porque além de não ser a licitação, o vereador 

Claudio Cezar acabou de colocar que o problema também não é 

dinheiro. O vereador Josias solicitou um aparte, cumprimentou a 

todos e disse que até onde sabe fazem um pacote dessas 

compras para que consigam um preço menor, mas parece que este 

tipo de processo não está dando certo, porque senão já teria sido 

resolvido, então o prefeito tem que chamar os secretários para 

conversar, discutir e ver o meio mais rápido e eficaz de fazer 

essas compras, porque colocar num pacote só como a educação, 

saúde e outras coisas, cada um pensa de um jeito e não sai nada, 

tem que melhorar essas compras, o prefeito deveria ter dado um 

curso para o pessoal que fazem a frente desse trabalho e 

agilizar, porque o que está faltando é agilidade. O vereador 

Simon agradeceu e disse que realmente existe essa culpa 

compartilhada, porque uma pasta acaba atrapalhando a outra por 

falta de documento ou alguma coisa assim, mas acabou de 

esclarecer que a equipe de licitação é capacitada, então o curso 

que o vereador falou deve ser para quem faz antes e depois da 

licitação; mas o que está acontecendo em Naviraí é que é uma 

gestão que não tem um líder, não tem conversa, o prefeito é 

muito autoritário, muito centralizador, não deixa o pessoal 

trabalhar, por isso o responsabiliza de tudo o que vem 

acontecendo. O vereador Marcio Scarlassara solicitou um aparte 
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e falou que o prefeito nomeou nova gerente administrativa que é 

a Senhora Milene Feuser, que através da sua sabedoria vai 

administrar toda prefeitura, inclusive a licitação, então deve 

estar preparada e ter competência pra isso realmente, e daqui 

uns dias com certeza dará uma resposta a altura a toda 

população sobre essa questão da licitação, temos que confiar 

nessa mulher que assume todo comando da prefeitura, na parte 

administrativa, licitação, medicamentos e gerentes. O vereador 

Simon agradeceu e disse que sua preocupação é que a licitação 

vai bem quando tem dinheiro, mas se não está comprando nada 

quer dizer que o dinheiro está na conta, então essa questão é 

preocupante, porque o desgaste na saúde transparece em todas 

as sessões, então mais uma vez pede ao prefeito que ele não 

trate a saúde como uma pasta qualquer, tem que priorizar essa 

pasta devido a dificuldade que estamos passando, é preciso 

abandonar os demais projetos para de fato centralizar e resolver 

de uma vez por todas a questão da saúde. O Senhor presidente 

colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 053/2018 de autoria do Vereador Antônio 

Carlos Klein e demais edis; expediente endereçado 

Excelentíssimo Senhor Jaimir José da Silva - Presidente da 

Câmara Municipal de Naviraí, requerendo Audiência Pública sobre 

a saúde pública de Naviraí e sua regionalização. Solicitamos, 

ainda, que na Audiência seja discutido um tópico específico sobre 

o aumento dos repasses ao município. (Adendo do vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior). O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor que cumprimentou a 

todos os presentes e população de Naviraí, falou que na sessão 

passado discutindo sobre saúde e por comentários de outros 

vereadores sobre a necessidade de mobilização da classe política 

de Naviraí no sentido de se buscar a regionalização da saúde em 

Naviraí, naquela mesma sessão verbalmente disse ao presidente 
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que requereria então a abertura de uma audiência pública para 

iniciar uma discussão não só com a classe política, mas com todos 

os segmentos da sociedade e com a população, para avaliar o que 

vem acontecendo na saúde no atendimento que é feito à 

população de nossa cidade e às pessoas que vem de outra cidade; 

e que se busca então a regionalização da saúde para que possam 

vir recursos suficientes, necessários e com uma gestão 

diferenciada no sentido de atender a todos como deve ser. Disse 

recordar que na campanha da deputada Mara Caseiro no primeiro 

mandato dela, uma das coisas que ela colocou aqui na nossa cidade 

como compromisso de campanha, seria buscar a regionalização da 

saúde para Naviraí no sentido de atender Itaquiraí, Eldorado, 

Mundo novo e todas as cidades que compõem o conesul do nosso 

estado. Outros deputados também estiveram aqui buscando 

votos e todos eles com o mesmo discurso em época de campanha, 

depois no mandato todos ficam quietos, ninguém fala mais nada; 

tem o deputado da cidade também e falou que espera uma 

movimentação do prefeito no sentido de poder buscar essa 

regionalização. Na campanha do governador do estado Reinaldo 

Azambuja uma das coisas que ele falou muito forte, seria a 

regionalização da saúde para descentralizar a saúde de Campo 

Grande, mas hoje vê uma realidade no governo do estado que tem 

uma regional de saúde em Três Lagoas, Nova Andradina, Ponta 

Porã, inclusive tem informações que esse mês em Dourados o 

hospital regional começa dar atendimento, Aquidauana e todas as 

regiões do estado, menos em Naviraí. Então é preciso dar início 

nessa discussão de uma forma concreta com a mobilização de 

todas as classes políticas da cidade, prefeito, vereadores, 

deputados estaduais, deputado local Dr. Onevan, conselho 

municipal de saúde, entidades, reunidos numa audiência pública no 

sentido de discutir e elaborar um documento, se a conclusão da 

audiência pública decidir se é realmente necessária a 

regionalização da saúde Naviraí para resolver todos esses 
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problemas que temos na saúde aqui e toda região, então que seja 

produzido um documento com a participação da sociedade, para 

encaminhar para o governo do estado para ter essa 

regionalização, se for o melhor para nossa cidade. Então por isso 

fez esse requerimento para a realização de audiência pública 

porque tem essa finalidade, tem o objetivo de trazer um assunto 

de importância pra comunidade, pra cidade, para os munícipes e 

pede que seja aprovada por todos os vereadores e que seja 

marcado para a data mais breve possível para inclusive ver se 

conseguem trazer o governador do estado, porque tem a 

promessa dele de regionalizar a saúde aqui. Um aparte da 

vereadora Cris Gradella falando que Naviraí já é regionalizado 

por ser sede de microrregião, mas na prática não funciona porque 

no financeiro não é regionalizada, na teoria é sede de 

microrregião, já é uma regional de saúde, inclusive tem um núcleo 

regional de saúde aqui do estado, porque aqui é sede de 

microrregião, só que o estado não enxerga Naviraí como sendo de 

caráter microrregional, não incentiva financeiramente como 

incentiva as outras sedes de microrregião. Então o que é preciso 

nessa audiência pública, é um compromisso por parte do estado 

de realmente remunerar como sede de microrregião, porque o 

que o estado repassa para Naviraí não dá nem para atender 

Naviraí, quem dirá os outros municípios. Mas aqui já é sede de 

microrregião só não tem o hospital bonito como nas outras sedes 

de microrregião e Naviraí já tem obrigação de atender os outros 

municípios, mas é preciso ter verba pra isso, porque o hospital 

municipal já tem, para transformar em regional é só mudar o 

nome, mas é preciso de dinheiro, precisa de repasse mensal, de 

custeio realmente para o hospital, com o que estado repassa é 

impossível fazer isso, é preciso um compromisso político que tem 

que partir do governador, envolver deputados, envolver a 

população e todo mundo, mas tem que ser um compromisso 

realmente firmado e concluído. O vereador Klein agradeceu e 
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disse que isso reforça ainda mais a necessidade da audiência 

pública, tem que envolver a população, o conselho municipal de 

saúde, os deputados que buscam votos em Naviraí, o deputado da 

cidade Onevan de Matos e através dele buscar trazer o 

secretário da saúde, presidente da assembleia e com um esforço 

coletivo tentar trazer o governador para ele explicar porque não 

está cumprindo com a campanha política dele, que faz com que 

Naviraí atenda de forma regional, mas não dá os recursos 

necessários pra isso. Com a palavra o vereador Marcio 

Scarlassara falando que é um excelente requerimento e se faz 

realmente necessário discutir sobre a saúde que já se encontra 

regionalizada e povo padece cada dia mais. Essa audiência pública 

é necessária e é preciso buscar soluções para a saúde, e como o 

vereador Klein colocou, ele foi um grande cabo eleitoral da 

deputada Mara Caseiro, e que fizeram juntos a primeira 

campanha dela, e que ela lutou e continua lutando juntamente 

com o deputado Onevan de Matos, os dois que são da região e que 

representam Naviraí e o conesul todo, mas infelizmente não cabe 

aos deputados, eles pedem, mas quem tem a caneta é o 

governador. Então todos sabem da dificuldade de colocar um 

aparelho de tomografia na região, uma ressonância magnética 

para atender as pessoas, essa hemodiálise que não sai aqui, mas 

salvo engano fizeram o repasse de uma verba do Geraldo 

Rezende; mas se propõe a trazer a deputada Mara Caseiro, que é 

uma deputada atuante em Naviraí, convida seu amigo Onevan de 

Matos para estar presente, o seu deputado Mandetta, a sua 

deputada Tereza Cristina, o Vander e pediu ao Júnior para 

trazer o Zeca do PT, tem que discutir a saúde aqui sim, é 

necessário discutir política para a região de Naviraí. Na gestão 

passada ele fez uma audiência pública do CAPS que foi muito 

proveitosa, com grandes ideias, mas o governo nada fez para 

atender a região, porque o CAPS estava virando regional, estava 

vindo de toda região para ser atendido aqui em Naviraí que era 
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um CAPS municipal. Um aparte do vereador Klein falando que a 

audiência pública passa a ser um documento e os vereadores tem 

que se unirem e mobilizar cada deputado estadual e federal que 

tem acesso e também a população para mostrar ao governador 

que Naviraí tem força, que trabalha e não é uma cidade isolada, 

para fazer com que o governador cumpra a promessa de 

regionalizar a saúde de Naviraí e resolver o problema. O 

vereador Marcio sugeriu que seja feito numa sexta-feira porque 

seria o melhor dia para poder conciliar as agendas dos deputados 

Mandetta, Tereza Cristina, Onevan de Matos, Mara Caseiro para 

estarem presente para discutir política e saúde. Com a palavra o 

vereador Júnior do PT falando que a iniciativa de querer discutir 

sobre a saúde é sempre importante e tem feito isso algum tempo 

já, e segundo não estão dando início a nada porque essa discussão 

já tem pelo menos oito anos no mínimo, e se lembra de uma 

audiência pública na época do governo do Zelmo não para discutir 

a regionalização, porque já existe no papel, mas para discutir o 

tratamento de Naviraí de fato como uma regional. Hoje o que 

vemos infelizmente um governo do estado que não olha para os 

municípios da região conesul, não dá a devida atenção, não cumpre 

com o seu papel de executivo regional; e com todo respeito disse 

que tem visto muita discussão e muitas cobranças, mas nem 

sempre tem o apoio da classe política e acaba sendo barrado por 

alguns motivos. Discutir soluções, já estão discutindo, tem 

emendas de deputados que já vieram, como do deputado Vander, 

Elizeu Dionísio para encaminharam emendas para o custeio da 

saúde, João Grandão, enfim os deputados dos partidos dos 

trabalhadores sempre contribuindo e agora virou uma tendência 

enviar emendas para o custeio da saúde, porque não adianta 

discutir regionalização e atendimento da região se mal damos 

conta de atender aos nossos munícipes. Não quer ficar falando 

mal da gestão de saúde do município porque isso é explícito, é 

público, não está escondido; os postos de saúde não funcionam a 
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contento, não sabe como o hospital não fechou ainda porque não 

tem nada lá dentro, tá usando soro de mil pra aplicar medicação 

de cem ml tendo que desprezar novecentos ml do soro porque não 

tem soro de cem, tá usando equipo de alimentação porque não 

tem o equipo de medicamento, não tem material de limpeza nos 

postos de saúde, mas também não tem no hospital, não tem sabão 

em pó, não tem pano de chão. Como cobrar o estado de uma 

contratualização melhor, se nem a merreca dos sessenta e três 

mil reais não conseguimos garantir porque perdeu o prazo. Essa 

discussão foi iniciada o ano passado, onde nove vereadores foi 

falar com o secretário de segurança pública, com o secretário de 

saúde junto com o prefeito, com o deputado Onevan e foi uma 

agenda que a câmara provocou, que desdobrou ainda em outras 

duas ou três reuniões e depois disso o papel do executivo de 

fazer os levantamento dos dados, de arregimentar a força 

política de caminhar junto com os vereadores, com os deputados 

e não só o da cidade, mas com os da região, não está sendo feito; 

obviamente que discussão de saúde é sempre salutar, mas 

corremos o risco de trazer o representante do governo aqui e ele 

expor pra população e falar que sequer demos conta de mandar 

os documentos no prazo certo e estamos discutindo o repasse 

maior, a regionalização, se nem os sessenta e três mil foi feito 

questão. Outro risco que corremos é de estar aqui na audiência 

pública, onde a população tem a possibilidade de se manifestar e 

já sabemos como vai ser as manifestações, vão falar que os 

vereadores estão discutindo em atender a região, mas tem que 

colocar remédios na farmácia primeiro; estão discutindo em 

atender a região, mas não tem médicos nos PSF`s; estão 

discutindo em atender a região, mas faz um ano e meio que não 

faz cirurgia na santa casa. Então falar do governador é chover no 

molhado, talvez seja o pior governador da história desse estado 

e olha que já tivemos gestões péssimas nesse estado. Um aparte 

do vereador Fi da Paiol falando que infelizmente o que o vereador 
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Júnior está falando é a pura realidade no nosso município, porque 

hoje era para estarmos comemorando cento e cinquenta mil que 

foi mandado pelo deputado Geraldo Rezende para a hemodiálise,  

um sonho antigo, uma coisa tão importante e tão necessária para 

Naviraí e não estamos comemorando, porque chegamos num ponto 

muito difícil porque nada está funcionando em Naviraí, já 

começaram a chegar os recursos para a hemodiálise, mas já 

começa a preocupação de como vai fazer para manter essa 

hemodiálise se não conseguem nem manter a farmácia básica e 

não conseguem comprar pano de chão para os PSF`s, então 

realmente já passou da hora do prefeito tomar uma atitude séria 

com os gerentes e envolvidos na saúde para traçar metas pra a 

saúde de Naviraí. O vereador Júnior agradeceu e disse que 

concorda com o vereador Fi, que é isso que estão precisando, 

porque discurso bonito, cobranças acaloradas e documentos, já 

estão todos cansados, estamos precisando de atitude de fato, de 

querer e resolver os problemas, e é justamente o que não 

estamos vendo, porque discurso é fácil fazer, falar aqui na 

tribuna é fácil, falar na rádio é fácil, mas o que estamos 

precisando é de atitudes que de fato demonstre pra população 

que há a real preocupação em resolver os problemas, chega de 

fazer de conta. Pela liderança do Partido Verde o Vereador Klein 

falou que quando o vereador Júnior fala que precisamos de 

atitude, a audiência pública é uma forma de mostrar atitude, no 

sentido de que várias questões que foram feitas de forma 

individual ou através de emendas de deputados e idas ao governo 

do estado, sozinho não tem resolvido, então é necessário a união 

da classe política da cidade, com as entidades todas, com a 

população e parte desse momento é através de uma audiência 

pública, para fazer essa mobilização e termos força para exigir 

do governo do estado para cumprir as promessas com relação a 

Naviraí. Se tentarmos fazer coisas isoladas, Naviraí vai ficar 

sempre perdendo, então é preciso unir a todos na audiência 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 16 de 30 
 

SECRETARIA 

 

pública para termos a força de cobrar o governador do estado 

uma solução para essa questão. O vereador Júnior do PT solicitou 

um aparte propondo um adendo se possível, para ter um tópico 

específico, ter um foco direcionado, ter alguém para falar disso 

e que tenha conhecimento de causa para falar do aumento dos 

repasses do governo do estado para o município nessa audiência 

pública que vai discutir regionalização, porque o município entra 

com recurso de quase um milhão ou mais, o governo federal entra 

com algo em torno de quinhentos mil mais ou menos e o governo 

do estado com sessenta e três mil que não estamos recebendo, 

então se a ideia enquadrar o governo propõe esse adendo para 

que seja discutido um tópico específico do aumento dos repasses 

para que a regionalização que já acontece no papel, aconteça de 

fato e consiga atender a população. O vereador Klein disse que o 

vereador Júnior tem razão na colocação e acredita que não 

existe nenhuma objeção no adendo. Com a palavra o vereador 

Josias, cumprimentou todos e disse que quando se fala de 

governador, às vezes é perder tempo ficar cobrando, mas é 

preciso cobrar porque nesses quatro anos o Senhor Reinaldo 

Azambuja esteve aqui com a Caravana da Saúde fazendo 

cirurgias e alguns exames, e ele Josias naquela época, fez 

críticas porque era paliativo e teve o custo de milhões para 

trazer a caravana, algumas pessoas não gostaram do que ele 

disse, e na ocasião disse também que deveria ter aqui o hospital 

regionalizado para atender nossa população e os vizinhos, mas 

para o governo parece que não é interessante solucionar esse 

problema da saúde, porque ele quer o povo sempre pedindo para 

fazer politicagem. O Sr. Azambuja liberou milhões para o JBS, 

mas poderia ter investido no hospital do nosso município; agora 

está chegando a época da campanha e fica enviando seus 

assessores. Um aparte do vereador Marcio Scarlassara falando 

que foi contra a fala do vereador naquele momento, porque na 

época achou que a caravana foi uma coisa boa, mas hoje ele vê 
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que muitas pessoas ficaram com sequelas principalmente da parte 

de oftalmologia, porque não deram a assistência devida, nem o 

retorno ao paciente, então hoje entende realmente aquela 

cobrança do vereador, porque na verdade montaram um circo pra 

população, trouxeram palhaços, médicos, fizeram casamentos, 

tinha rojão, tinha de tudo pra poder enganar a população do 

estado todo. Então fica seu respeito ao vereador Josias nesse 

sentido, porque esse governo Azambuja é para enganar a 

população em todos os quesitos. O vereador Josias agradeceu e 

disse que esse investimento de milhões na saúde foi paliativo e 

atendeu uma parte da população, deixando sequelas, porque 

segundo informações algumas pessoas que fizeram cirurgias da 

vista ficaram cegas porque não tiveram acompanhamento; e os 

milhões que ele liberou para o JBS, quebrou os pequenos 

frigoríficos, aqueles que realmente pagam e não sonegam os 

impostos, tiveram que fechar suas portas porque o JBS 

monopolizou tudo, então esse governador veio trazer o pior para 

população de Naviraí e do Estado. Então os vereadores tem que 

recorrer aos deputados, e cada um tem o seu representante 

como o Zeca do PT, Vander, Tereza Cristina, João Grandão e 

mesmo as emendas não serem tantas porque o deputado estadual 

não tem tanto poder dentro das emendas, quanto o deputado 

federal, mas contribuíram por várias vezes. O Geraldo Rezende 

sempre presente com suas emendas, sendo que agora foi liberada 

a primeira parcela de cento e cinquenta mil reais pra hemodiálise, 

de uma emenda de seiscentos e vinte mil reais; setecentos mil 

reais para a ampliação do hospital municipal no tocante a cozinha 

e lavanderia. E entrando nesse pedido do vereador Klein de suma 

importância, acredita que nem nesse período de campanha o 

governador não vai fazer nada por Naviraí. A vereadora Cris 

Gradella solicitou um aparte falando que foi muito bem lembrado 

de quando a caravana da saúde passou por aqui em 2015, o 

governo do estado gastou mais de setenta milhões de reais com a 
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caravana da saúde para fazer as cirurgias em todas as sedes de 

microrregião, na época foi questionado por técnicos, pessoas que 

entendem de saúde pública que com esse recurso construiria em 

cada sede de microrregião, um centro de referência em 

oftalmologia, com equipamentos, com profissionais, daria uma 

obra permanente em cada sede de microrregião, mas ele quis uma 

coisa populista, ele passou, gastou muito dinheiro, foi embora e 

não deixou para o município absolutamente nada em termos de 

benefício e de estrutura, então o valor realmente que foi gasto 

com a caravana da saúde pra nós, sede de microrregião de 

Naviraí não foi a contento, o que repassa sessenta e três mil por 

mês para nosso hospital é uma vergonha, enquanto se investe em 

uma caravana mais de cem milhões. O vereador Josias falou que 

se a gestão daqui do executivo não der seus pulos, vai passar 

vergonha e os vereadores vão juntos, porque a população não está 

contente e de fato não pode estar contente porque nada 

funciona, e o dinheiro mal aplicado é vergonhoso, isso tem que 

acabar. O Senhor presidente colocou em votação o adendo 

proposto pelo vereador Luiz Alberto Ávila da Silva Júnior, sendo 

aprovado. Em seguida colocou em votação o requerimento, que foi 

aprovado. 

 

Indicação n° 005/2018 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Edvan Thiago Barbosa, Gerente da Saúde, indicando que seja 

transferido o ponto de atendimento à saúde dos moradores do 

bairro Monte Fuji, para o posto de saúde Sol Nascente. Pois, 

atualmente, são atendidos no Centro de Saúde Naviraí (posto do 

Varjão). Com a palavra o vereador autor, cumprimentou todos e 

disse que está fazendo essa solicitação porque o posto do Sol 

Nascente fica mais perto do referido bairro. O Senhor 
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Presidente solicitou ao Secretário que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

Indicação n° 027/2018 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor João Batista dos Santos, Deputado Estadual, indicando 

que seja destinada Emenda Parlamentar no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), ao município de Naviraí, para a 

implantação de uma fábrica de boneca artesanais, que visa 

atender mulheres de baixa renda, pela Associação de Grupo as 

de Mulheres de Naviraí. Com a palavra o vereador autor, falou 

que a Associação de Grupo de Mulheres de Naviraí-MS foi 

fundada em vinte de fevereiro de dois mil e cinco (20/02/2005), 

com a finalidade de representar junto aos órgãos competentes, 

reivindicando dos direitos legais das mulheres cidadãs. A 

Associação participa efetivamente das campanhas de combate a 

violência contra as mulheres, além da promoção de inúmeras 

atividades, tais como; encontros, palestras e campanhas, onde 

são oferecido às mulheres as discussões das demandas e o 

empoderamento das mesmas, além da luta na construção de 

políticas públicas que atendam as demandas, anseios e sonhos. Na 

semana passada falaram a respeito do trabalho do ARA, e na 

ocasião em que estiveram presentes os deputados Zeca do PT, 

Vander Loubet e João Grandão aqui na cidade, eles assumiram 

alguns compromissos, eles tem a parceria onde a bancada 

estadual ajuda a bancada federal e vice versa, então as vezes 

com as emendas próprias os deputados estaduais não conseguem 

atender tudo, aí o deputado federal atende e faz uma troca, 

aquilo que é de menor valor o deputado estadual atende e de 

maior valor fica para o deputado federal e acaba todo mundo 

sendo atendido. Então as demandas menores acabaram sendo 

assumidas tanto pelo deputado estadual Amarildo Cruz, quanto 

pelo deputado João Grandão, e uma delas é um valor pequeno 
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diante das questões que estão discutindo aqui, uma emenda de 

vinte mil reais pra montagem de uma fábrica de bonecas 

artesanais, e gera dois resultados basicamente, primeiro uma 

fonte de renda pra essas mulheres e hoje é preciso abraçar 

todas oportunidades que estão disponíveis, porque hoje a maior 

reclamação além da saúde que ouvimos nas ruas e nos gabinetes é 

da falta de emprego, e isso acaba gerando uma série de 

consequências em toda sociedade Naviraiense e muitos desses 

trabalhos são feitos por mulheres em estado de depressão, com 

doenças ocupacionais, que tem passado dificuldades nessa linha 

de saúde, que precisam do devido tratamento e o artesanato é 

comprovado, é uma das formas de combater esse tipo de 

enfermidade, então gera uma economia, gera uma renda pra 

essas mulheres, é um aprendizado e também consegue trabalhar 

no tratamento de mulheres com depressão e doenças psíquicas. O 

Senhor Presidente solicitou ao Secretário que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

O Senhor Presidente determinou ao primeiro Secretário para 

fazer a leitura da Ordem do Dia. 

 

O primeiro secretário colocou em primeira discussão e votação o 

Projeto de Lei Complementar n° 02/2018 de autoria da mesa 

diretora; que em súmula: Concede reposição salarial aos 

servidores da Câmara Municipal de Naviraí e altera os anexos I e 

II da Lei Complementar nº 001, de 14 de fevereiro de 2001, que 

"Dispõe sobre o plano de cargos e remuneração dos servidores da 

Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, e dá 

outras providências". Com os pareceres favoráveis. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida em 

votação nominalmente.  
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O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei Complementar n° 

02/2018 de autoria da mesa diretora aprovado em primeira 

discussão e votação, por doze votos favoráveis. 

 

 

O primeiro secretário colocou em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei n° 02/2018 de autoria do Poder 

Executivo Municipal; que em súmula: Autoriza a doação de área 

de terras, medindo 1.578,18m², localizada no Distrito Industrial, 

para a empresa S. A. Sumeira Pereira – ME, e dá outras 

providências. Com os pareceres favoráveis. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, o vereador Fabiano Domingos dos Santos 

solicitou pedido de vista ao referido projeto. 

O Senhor Presidente colocou em votação o pedido de vista, sendo 

aprovado o pedido de vista. 

 

 

O primeiro secretário colocou em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei n° 03/2018 de autoria do Poder 

Executivo Municipal; que em súmula: Autoriza a doação de área 

de terras, medindo 5.492,49m², localizada no Centro, para o 

GRÊMIO RECREATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DO QUARTEL DO 6º SGTB NAVIRAÍ-MS, e dá outras 

providências. Com os pareceres favoráveis. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida colocou 

em votação nominalmente.  

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei n° 03/2018 de 

autoria do Poder Executivo Municipal aprovado em primeira e 

única discussão e votação, por doze votos favoráveis. 
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O primeiro secretário colocou em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei n° 06/2018 de autoria do Poder 

Executivo Municipal; que em súmula: Autoriza a doação de área 

de terras, medindo 5.507,40m², localizada no Distrito 

Industrial, para a empresa DEAGRI AGRÍCOLA LTDA – ME, e dá 

outras providências. Com os pareceres favoráveis. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

Vereador Júnior do PT falando que hoje já foi aprovado duas 

doações, um foi pedido de vista, mas se pegar todas as sessões, 

constantemente tem sido aprovado leis que autorizam doação de 

áreas de terras para novas empresas; tem vereadores que fazem 

parte do conselho do fundo de desenvolvimento econômico do 

município, mas chegou uma situação que é preciso relatar até pra 

título de esclarecimento, porque não sabe quando surge um boato 

e não tem condições de medir a abrangência, mas foi mais de uma 

pessoa que relatou que o executivo ou pessoas da prefeitura de 

cargos comissionados, estariam falando que os vereadores que 

estão travando o desenvolvimento do município, de que estão 

reprovando projetos de leis e cita inclusive um determinado 

projeto de lei de doação que foi reprovado e que geraria oitenta 

empregos. Então seja lá quem for que estiver falando isso, é 

mentira diante de tantas que já foram ouvidas, e essa casa de 

leis, independente do posicionamento que tem, se concorda ou 

não com a política de governo do executivo, todos os projetos que 

foram encaminhados para esta casa de leis pelo executivo foram 

aprovados, com uma única exceção que justamente o projeto que 

previa o novo organograma que trazia até mais cargos que já 

existe, esse realmente não tiveram nem oportunidade de 

reprovar porque com certeza seria reprovado, porque ele acabou 

sendo retirado, mas fora esse todos os projetos que vem de 

doação de área de terras, para poder gerar empregos, para 

implantar novas indústrias, para poder ampliar aquelas que já 
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estão no município, tem sido discutidos, analisados e aprovados 

por esse plenário; a câmara mais do que ninguém representa a 

população de Naviraí e quer ver Naviraí se desenvolvendo, 

gerando emprego, gerando renda, dando dignidade ao povo da 

nossa cidade. Então quis fazer esse esclarecimento para àqueles 

que tentam denegrir a imagem do legislativo, inventando boatos e 

mentiras, não passarão. O legislativo tem essa preocupação e vai 

continuar focado no desenvolvimento econômico social do nosso 

município. O Senhor Presidente colocou em votação 

nominalmente.  

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei n° 06/2018 de 

autoria do Poder Executivo Municipal aprovado em primeira e 

única discussão e votação, por doze votos favoráveis. 

 

 

O primeiro secretário colocou em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei n° 08/2018 de autoria do Poder 

Executivo Municipal; que em súmula: Autoriza a doação de área 

de terras, medindo 1.595,61m², localizada no Distrito Industrial, 

para a empresa M. PUERTAS M. NETO VISTORIAS – ME, e 

dá outras providências. Com os pareceres favoráveis. 

 

O Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida colocou 

em votação nominalmente.  

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei n° 08/2018 de 

autoria do Poder Executivo Municipal aprovado em primeira e 

única discussão e votação, por doze votos favoráveis. 

 

TRIBUNA 

 

Usou a tribuna o vereador Antonio Carlos Klein que cumprimentou 

a todos e comentou com relação aos fatos ocorridos na semana 

passada, quando emitiu um parecer interno no sentido da 
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regularidade da transformação da CEI, que foi por ele e outros 

vereadores requeridos, em face do relatório em processo de 

cassação do prefeito, esclarece a população que em nenhum 

momento das colocações que fez foi contra o trabalho da CEI, 

contra a conclusão da CEI, mas tão somente verificando após a 

votação que foi feita em plenário com mais cuidado a forma como 

se iniciou o procedimento, verificou que existiam diversas 

irregularidades no recebimento da conclusão da CEI 

transformada em CPI da forma como vinha sendo feita e que 

fatalmente no início, no meio ou no final seria arquivada pela 

justiça mediante provocação do prefeito. Então a sugestão que 

havia dado de forma verbal aos vereadores foi que arquivasse o 

processo e iniciasse o procedimento da forma correta até 

sugerindo o roteiro que poderia ser feito; como houve 

necessidade que fosse feito por escrito para resguardar a sua 

responsabilidade como vereador e advogado de trinta e poucos 

anos de advocacia e sabendo que está errado, apesar que no 

momento da votação não verificou, só depois quando foi estudar, 

sugeriu o arquivamento para não chegar ao ponto da justiça 

arquivar o processo. Mas prosseguiu, a justiça suspendeu o 

processo, e agora é aguardar os acontecimentos. Mas seu 

posicionamento não foi nenhum momento criticando os trabalhos 

da CEI que foi um grande trabalho feito pelo Júnior, pela Cris 

Gradella e o Fi da Paiol, apontaram diversas situações que ocorre 

na saúde que é preciso que o executivo municipal pegue o que foi 

levantado e coloque em prática no sentido de resolver os 

problemas da saúde, e quanto ao processo foi a questão jurídica 

mesmo de procedimento, e todas as vezes que houverem 

procedimentos nesta casa e entender que não está correto, vai 

alertar os vereadores, o jurídico da câmara, às vezes o seu 

entendimento pode até não ser o correto, mas sempre coloca na 

área do direito salvo o melhor juízo, e ressalvou no seu parecer 

que era o seu entendimento, depois a justiça acolheu o seu 
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entendimento e agora é aguardar os acontecimentos e esperar 

que o executivo municipal, o prefeito corra atrás do prejuízo, 

porque está em tempo de se mexer. Hoje tem uma reunião com o 

prefeito as três horas da tarde, pessoalmente já tem cobrado e 

vai cobrar novamente que ele se mexa, porque se essa situação 

perdurar, fatalmente acaba acontecendo outras denúncias pode 

alguma delas dar certo e mudar todo o rumo dessa administração. 

 

Usou a tribuna a vereadora Rosangela Farias Sofa cumprimentou 

os ouvintes da Rádio Cultura, aos presentes e falou que todo 

trabalho desta casa de leis é para que o gestor veja Naviraí como 

sua empresa, e como a empresa precisa caminhar é preciso tomar 

providências sérias; quando se fala em saúde não adianta xingar, 

gritar, nem esmurrar é preciso ter coerência e saber o que quer, 

todos querem o bem pra nossa cidade. É preciso ter humildade de 

reconhecer quando não está dando certo, voltar e pegar velhos 

padrões e fazer com que realmente aconteça. Fala-se muito em 

mudança, é necessário e Naviraí não tem outro caminho se não 

assumir com responsabilidade de compromisso as mudanças, que 

seja de pessoas, de atitude, de governabilidade, mas é preciso 

mudar. Isso é o que a câmara e a população de Naviraí está 

esperando, o poder de reação do prefeito, é agora ou nunca, ou 

reage ou pede pra sair. Falou ainda a respeito do requerimento 

que fez a respeito do centro odontológico das demandas de 

próteses e extração de dentes siso, e é assustador falar que 

hoje existe uma fila de prótese dentária, popularmente chamada 

de dentadura, de quinhentos e cinquenta encaminhamentos, e que 

dividido por oito que é número que são contemplados 

mensalmente em nossa cidade, daria sessenta e oito meses 

ininterruptos fornecendo oito dentaduras, que significa cinco 

anos e meio, então não dá para cruzar os braços diante dessas 

informações. A questão dos procedimentos cirúrgicos, Naviraí 

faz bastante cirurgia no centro odontológico, mas ainda tem 
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duzentos e setenta encaminhamentos de dentes sisos que está 

represado e o que mais chama atenção, é que o próprio sistema 

de saúde mandou resposta dizendo que a fila do atendimento 

para prótese dentária, é de um ano e meio a dois anos, e a fila de 

espera para o atendimento de extração é de mais ou menos um 

ano a um ano e meio. Então ela e outros vereadores estão 

fazendo uma equipe para falar com outros políticos, tentar 

emendas para atender essas demandas de Naviraí. Cada um irá 

procurar um deputado dos seus respectivos partidos, ela com o 

deputado Onevan de Matos e acredita que irão viabilizar a 

realização dessas demandas para que a população tenha o direito 

da sua reabilitação oral para que possa comer bem, ter uma 

digestão garantida dentro da sua qualidade de vida e ter a alta 

estima recuperada. Então pede a Deus muita sabedoria e 

coragem para poder passar por esse momento para criar uma 

nova fase na política de Naviraí, do Estado e do país. Desejou boa 

semana a todos. 

 

Usou a tribuna o vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior 

cumprimentando ao excelentíssimo senhor presidente, Jaimir 

José da Silva, excelentíssimos vereadores, excelentíssimas 

vereadoras, público presente nesta casa, aos ouvintes da rádio 

Cultura, quem assiste pela internet, pelo facebook, youtube, é 

importante ter esse registro das sessões da câmara e serem 

transmitidas pelas redes sociais, oportuniza mais pessoas, mais 

munícipes, mais cidadãos do nosso município a acompanhar os 

trabalhos do legislativo, afinal sãos os principais interessados em 

tudo o que está acontecendo aqui, em tudo o que é decidido nesta 

casa de leis acaba refletindo de uma forma ou de outra em toda 

população de Naviraí, por isso a responsabilidade de cada 

vereador aqui, mas também o interesse precisa partir da 

população em estar acompanhando e cobrando a atitude desses 

parlamentares. Aproveitou para parabenizar os servidores 
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administrativos da educação do estado que se mobilizaram, onde 

ele fez a sua parte levantando a discussão, fazendo moção de 

apoio, moção de repúdio ao governo do estado e que conseguiram 

o que estavam pleiteando através de um movimento grevista e 

conseguiram a incorporação do abono nos seus salários. Isso é 

importante registrar para poder estimular outras categorias 

funcionais, tanto do estado quanto do nosso município, os 

próprios servidores da educação a estarem mobilizados, porque 

só com lutas, só com mobilização é possível conquistar direitos, 

conquistar valorização profissional, como foi o reajuste 

incorporando o abono que havia sido dado. Falou também que hoje 

aqui foi aprovado dois regimes de urgência, uma situação atípica 

porque normalmente não aprovam regime de urgência pra 

projetos de leis porque entende que se era tão urgente deveria 

ter sido mandado antes. Mas, como esses dois versam sobre o 

reajuste dos servidores públicos municipais e o reajuste do 

tíquete de alimentação, obviamente que também tem pressa que 

isso aconteça no menor tempo possível; registra seu  

descontentamento com o percentual que foi oferecido, três e 

meio por cento, isso nem de longe representa o discurso de 

valorização de servidores; registra também que não veio no 

processo mas já solicitou as atas dos sindicatos, a manifestação 

do Sinted e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

concordando com esse reajuste, porque na verdade ele só faz a 

parte de suporte político, mas quem tem que aceitar ou não as 

propostas que são oferecidas, obviamente são os servidores 

através das assembleias e do sindicato, então já solicitou essa 

manifestação por escrito. Por fim e não menos importante, foi 

ouvido aqui como em todas as sessões da câmara municipal desde 

o ano passado, e hoje talvez com mais veemência e com alguns 

detalhes dessa história que foi a manifestação de todos 

vereadores que se dispuseram a discutir nesse momento a saúde 

do município, um total e completo descontentamento, é unânime 
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esta casa quando se manifesta a respeito da saúde, não tem 

ninguém aqui que abriu a boca hoje pra falar que a saúde vai bem, 

pra falar que a situação é boa, pra falar que vai resolver, todos 

os vereadores que se manifestaram a respeito da saúde, foi pra 

falar da realidade que nosso povo está vivendo, da falta de 

medicamentos, da falta de estrutura, da falta de insumos, da 

falta do atendimento adequado dos postos de saúde e no hospital 

municipal, manifestaram ainda que dinheiro existe mas a forma 

de gerenciamento não é adequada, os serviços simplesmente não 

estão acontecendo; e o que quer dizer, é que tudo isso que foi 

falado nesta manhã está presente nas mais de mil e trinta e sete 

páginas da CEI – Comissão Especial de Inquérito, tudo isso que 

foi falado aqui em resumo, está presente no relatório que foi 

emitido pela comissão e assinado pelos membros da comissão de 

quase vinte páginas que concluiu os trabalhos da Comissão 

Especial de Inquérito da Saúde, tudo isso está presente neste 

relatório que foi aprovado por unanimidade nesta casa de leis, 

todos os doze vereadores aprovaram, porque o presidente não 

vota, só em situação de desempate; então diz a população que a 

parte dos vereadores está sendo feita, estão correndo atrás, 

investigando, constatando as dificuldades e cobrando o executivo 

para que tome atitude concreta, não adianta fazer discurso, não 

adianta propor a situações e não dá continuidade, hoje estamos 

vivendo uma situação de suspensão dos trabalhos da comissão que 

foi formada, por conta de uma ordem judicial e ordem judicial 

tem que ser cumprida, apesar de não concordar, porque tem esse 

direito também, mas obedece como é o seu papel enquanto 

legislador. A câmara já está tomando providências para poder 

informar ao judiciário tudo o que aconteceu, argumentação dessa 

casa de leis diante da situação e dizer que todos devem estar 

imbuídos dos mesmos propósitos, que é de fazer com que as 

coisas realmente funcionem, a responsabilidade também é da 

câmara, o executivo tem a responsabilidade de executar as 
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políticas públicas, de fazer com que as coisas aconteçam e o 

legislativo tem a responsabilidade de cobrar e fiscalizar para que 

de fato o executivo cumpra o seu papel. Então todos acabam 

tendo sua parcela de responsabilidade, o que não pode acontecer 

é que quando fazemos a nossa parte dando nossa parcela de 

contribuição e propondo as medidas cabíveis, as coisas sejam 

paradas, isso não pode acontecer; mas por outro lado o relatório 

foi encaminhado para a prefeitura municipal, solicitando a 

abertura de sindicância pra apurar a situação do hospital 

municipal, foi encaminhado para o ministério público pra que 

analise todo o contexto e se entender que há o cometimento de 

crime ou improbidade administrativa, que tome as medidas 

cabíveis sobre as quais não temos controle, cabe ao judiciário 

julgar. Mas estão todos atentos, as coisas não estão passando 

batido aqui, as manifestações, as mobilizações, as críticas, as 

reclamações, as reivindicações, estão de posse de todos os 

documentos que rodaram essa semana tanto do mandato de 

segurança, quanto do requerimento do vereador desta casa, está 

analisando tudo, nada passa batido e tem certeza que a população 

também está analisando, uma coisa é certa, nada está 

acontecendo na saúde do nosso município e outra coisa também é 

certa, e é uma crença pessoal, infelizmente tem que vir 

manifestar diante de tudo o que viu, não consegue acreditar na 

capacidade de reação do executivo municipal como foi falado aqui 

agora a pouco, porque essa capacidade de reação não pode ser 

demonstrada só com palavras, é preciso ser demonstrada através 

dos gestos, gestos estes que já não tem visto desde o início do 

ano passado. É lamentável, entristece quando não consegue dar 

segmento aos trabalhos que são realizados, mas serve de 

motivação, porque tudo que precisar ser refeito vai fazer, tudo 

que precisar ser corrigido, vai corrigir, o que não pode acontecer 

é pegar um trabalho de uma comissão de mais de três meses, com 

análises de documentos, oitiva de testemunhas, com visitas in 
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loco, contagem de medicamentos de estoque e simplesmente 

jogar esse trabalho dentro de uma gaveta e esquecer. Isso não 

vai acontecer, no que depender do vereador Júnior do PT e desta 

casa de leis, darão o prosseguimento dentro daquilo que é 

correto, dentro daquilo que houver entendimento, corrigindo as 

eventuais falhas do processo, mas a população precisa de uma 

resposta, não de discursos ou de palavras bonitas, mas de uma 

atitude que realmente mude a realidade do nosso município. 

Mandou um abraço e desejou boa semana a todos.  

 

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

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

André Scarlassara, primeiro secretário, lavrei presente ata que 

vai por mim e o Presidente assinado. 

 

 

SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos dezessete dias do 

mês de abril do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 

 Marcio André Scarlassara 

        1º Secretário 

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 

 


