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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24/04/2018. 

 

 

 

Aos vinte e quatro 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 André 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. O Senhor Presidente 

determinou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do 

expediente – foi informado que a ata da 6ª sessão ordinária do 

dia 13/03/2018 está a disposição de todos na secretaria desta 

casa.  Ofício nº 01/2018 de autoria do Senhor Jackson Juliano 

Hirsch, solicitando usar a tribuna. O Senhor Presidente informou 

que o requerente fará uso da tribuna, na presente Sessão 

Ordinária, por dez minutos, após a discussão e votação da Ordem 

do Dia. 

 
Apresentação dos Projetos 

 

Projeto de Lei nº 14/2018 de autoria do Executivo Municipal; 

que em súmula: Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio, 

no exercício de 2018, com a Fundação Universidade Federal de 

SECRETARIA 
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Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Em regime de 

urgência;  

O Senhor presidente colocou em discussão o regime de urgência. 

O Senhor presidente colocou em votação o regime de urgência, 

que foi aprovado. O Senhor presidente perguntou ao plenário se 

é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminho às 

comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres 

no tempo em que confere o regimento interno. 

 

Projeto de Lei nº 009/2018 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho e outros edis; que em súmula: Dispõe sobre a criação do 

“Dia do Obreiro Universal” no município de Naviraí-MS, e dá 

outras providências. Com a palavra o vereador Marcio solicitando 

permissão para assinar também o referido projeto por estar 

fazendo parte de um grande trabalho juntamente com os 

obreiros da Igreja Universal no batismo dos detentos do 

presídio. Com a palavra o vereador Josias que cumprimentou a 

todos e falou que a palavra universal é geral pra todos porque 

está abrangendo todos obreiros de vários segmentos religiosos. 

O Senhor presidente perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminho às comissões para 

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

confere o regimento interno. 

 

Projeto de Lei nº 010/2018 de autoria da Vereadora Rosangela 

Farias Sofa; que em súmula: Altera a redação do art. 1º da Lei nº 

2.104, de 11 de abril de 2018, que “Altera a denominação da 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, encaminho às comissões para 

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

confere o regimento interno. 
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Projeto de Lei nº 011/2018 de autoria do Vereador Antonio 

Carlos Klein; que em súmula: Institui o Fundo Especial da Câmara 

Municipal de Naviraí, nos termos do Art. 71 da Lei Federal nº 

4.320, de 17 de março de 1964. Com a palavra o vereador autor 

falando que fez esse projeto, porque todos sabem que o prédio 

da câmara foi construído na época do vereador Laurentino Pavão 

de Arruda e até hoje a câmara não passou por nenhuma reforma, 

apenas pequenos reparos e pintura e todos sabem que quando 

chove molha muito, então existe a necessidade da reforma, 

principalmente do telhado, é preciso ter cuidado com o prédio, 

porque se trata de um prédio público e a manutenção tem que ser 

feita e quando se fala de reforma devido a questão financeira 

acaba não fazendo. Então a lei federal 4.320 de 17 de março de 

1964 permite a criação de fundos especiais com destinação 

própria de reformas, ampliação de prédios públicos, inclusive de 

compra de mobiliários se necessário e está propondo a instituição 

desse fundo especial na câmara, para que as economias que forem 

feitas mensalmente depois de feitas as despesas da câmara, que 

fique neste fundo especial numa conta específica a disposição de 

uma eventual reforma da câmara que todos sabem ser 

necessário. É possível também que se estabeleça a critério da 

mesa diretora e o consenso de todos vereadores, que além das 

economias que forem feitas mensalmente, que estipule também o 

percentual de cinco por cento, quinze por cento, vinte por cento 

do duodécimo que vem pra ir para esse fundo para ir constituindo 

os recursos necessários para ampliação ou reforma da câmara. 

Outras câmaras do Brasil já tem essa lei, inclusive se houver 

recursos suficientes dá até para fazer alguma obra na cidade de 

interesse do próprio município, através de uma lei de iniciativa do 

prefeito, mas a finalidade específica dela é formar um caixa para 

que possa ser utilizado na reforma e manutenção do prédio da 

câmara municipal. Então pediu o voto favorável de todos 

vereadores para fazer a manutenção e a conservação desse 

prédio público. 
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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. 

 

1° Secretário: Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de 

Informações, Indicações e Moções: 

 

Requerimento nº 054/2018 de autoria do Vereador 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, 

requerendo informações a respeito das providências tomadas 

para satisfazer o pedido contido na indicação nº 39/2017 desta 

Casa de Leis, de autoria do Vereador Cláudio Cezar Paulino e 

deste vereador, onde solicitava o recapeamento no bairro Portal 

Residence. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador autor que cumprimentou a todos e falou que 

tem recebido muitas cobranças dos moradores do bairro que 

está cada dia pior, devido tantos buracos, então espera que 

solucionem o problema. O Senhor Presidente colocou em votação, 

que foi aprovado. 

 

Requerimento nº 055/2018 de autoria da Vereadora Rosângela 

Farias Sofa; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Claúdia Ayako Taira Medeiros, Gerente de Receita, 

requerendo que sejam prestadas informações referentes à 

cobrança de alvarás no município de Naviraí, e também à revisão 

do Código Tributário Municipal: 1- Como está sendo calculada a 

cobrança de alvarás? Existe diferença entre valores, no que se 

refere a pequenos, médios e grandes empreendimentos? 2- Qual 

o critério utilizado para a referida cobrança, no que se refere à 

localização e funcionamento. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra a vereadora autora que cumprimentou a 
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todos e falou que fez esse requerimento baseado em várias 

visitas aos estabelecimentos e constatou que em alguns 

comércios localizados nas partes inferiores dos bairros da 

cidade, pagam valores de alvará de localização e funcionamento 

iguais das empresas grandes da nossa cidade, constatando ainda 

que o proprietário e o funcionário são a mesma pessoa, 

desenvolvendo essa atividade como forma de subsistência 

pessoal, verificando que estes pagam o mesmo valor de outros 

estabelecimentos maiores. Dessa forma, ficou claro que existe 

uma desigualdade no que se refere ao valor cobrado. Diante de 

tais situações, e tendo em vista que o mesmo não sofre 

alterações há muito tempo, é que pede a revisão do Código 

Tributário Municipal que foi criado em 1998 e o custo desta 

atividade que é o cálculo de valores do alvará de localização é 

dividido pelo número de contribuintes e cada um paga a sua 

parcela, e acha injusto que os menores paguem o mesmo valor que 

um comércio com fluxo de mais pessoas, e diante dessa diferença 

está pedindo a revisão desse código para que o pequeno, o médio 

e o grande empreendimento tenham valores diferenciados para 

contemplar as pessoas de acordo com suas necessidades. O 

Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado. 

 

Indicação n° 028/2018 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, 

indicando que sejam instalados redutores de velocidade (quebra-

molas) na Avenida Mata Atlântica, entre a Alameda dos Curiós e 

Alameda dos Tuiuiús, nos dois lados da avenida. Com a palavra a 

vereadora autora falando que fez essa indicação devido quase 

ter acontecido um acidente nesta semana no referido local, e 

para evitar acidentes solicita com a máxima urgência a 

implantação dos redutores. Senhor Presidente solicitou ao 

Secretário que faça o encaminhamento da mesma. 
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Moção de Pesar n° 010/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior e outros Edis; expediente endereçado 

à Família Reis de Araújo, apresentando nossas condolências à 

família da Senhorita Mônica Reis de Araújo, pelo seu falecimento 

ocorrido no dia 19 de abril do corrente ano. Sua partida precoce 

entristece seus familiares e amigos. Que neste momento de 

imensa tristeza e sofrimento, roguemos a Deus que dê forças aos 

seus familiares, para que possam lidar com este momento difícil. 

Que Deus conforte o coração dos familiares enlutados. O Senhor 

Presidente solicitou ao Secretário que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

 

O Senhor Presidente determinou ao 1° Secretário que faça a 

leitura da Ordem do Dia. 

O primeiro secretário colocou em segunda e última discussão e 

votação o Projeto de Lei Complementar n° 01/2018 de autoria 

do Poder Executivo Municipal; 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. 

Com os pareceres das comissões favoráveis a aprovação. 

O Senhor Presidente colocou em segunda e última discussão, com 

a palavra o vereador Júnior do PT que cumprimentou a todos e 

falou que acompanha á três anos atrás as negociações entre o 

sindicato dos servidores públicos municipais, SIMTED, os 

servidores da educação e a prefeitura por entender que a sua 

presença apesar de não poder fazer uso da fala nas assembleias, 

por não ser servidor filiado ao sindicato, serve como um gesto de 

apoio. Os servidores decidiram em assembleia aceitar a proposta 

do executivo, mas entende que foi contra o que foi pregado em 

campanha em 2016 que era da valorização do servidor público 

municipal; três e meio por cento não é valorização, mas respeita a 

decisão dos servidores, porque cada um avalizou as 

circunstâncias, o aumento do tíquete foi um pouco maior de doze 
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por cento que também não vai representar grande ganho, mas se 

houve o aceite dos servidores públicos terão o apoio dele tanto 

para negar quanto para aceitar, estará sempre apoiando a 

decisão dos servidores. Por fim falou que na sexta-feira da 

semana passada teve uma sessão extraordinária nesta casa de 

leis e foi transmitida pelas redes sociais e pela rádio e para quem 

ainda tem dúvida esclareceu que o vereador não ganha nada a 

mais pra fazer a sessão extraordinária, porque foi questionado 

em alguns grupos falando do alto custo, mas não tem custo na 

verdade, o subsídio que tem mensalmente é um bom subsídio, 

cumpre a função e dá tranquilidade pra trabalhar de fato com 

isenção, com autonomia e pra ser de fato servidores da 

população, representantes do povo, e se tiver que fazer dez 

sessões extraordinárias no mês não aumenta em nada, o máximo 

de custo que vai ter é da energia ou da filmagem das sessões, 

mas o custo é bem pequeno em relação a importância dos 

projetos que são discutidos. O Senhor Presidente colocou em 

votação nominalmente. 

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei Complementar 

n° 01/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal; aprovado 

em segunda e última discussão e votação por onze votos 

favoráveis e um voto ausente do vereador Fabiano Domingos dos 

Santos que se encontra em consulta médica.  

 

O primeiro secretário colocou em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei n° 13/2018 de autoria do Poder 

Executivo Municipal; que em súmula: Dispõe sobre a reavaliação 

Atuarial de 2017 do Regime Próprio de Previdência Social dos 

Servidores de Naviraí – MS – NAVIRAÍPREV, e dá outras 

providências. 

Com os pareceres das comissões favoráveis a aprovação. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida em 

votação nominalmente.  
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O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei n° 13/2018 de 

autoria do Poder Executivo Municipal; aprovado em primeira e 

única discussão e votação por doze votos favoráveis. 

 

Pela ordem o vereador Fabiano Domingos dos Santos 

cumprimentou a todos e informou que teve que se ausentar para 

ir a uma consulta médica, mas que retornou para terminar a 

sessão. 

 

O primeiro secretário colocou em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Decreto Legislativo n° 03/2018 de 

autoria do Vereador Josias de Carvalho e outros Edis; que em 

súmula: Concede Título de Cidadão Naviraiense ao cidadão que 

específica. (Paulo Hamilton dos Santos Marinho). 

Com os pareceres das comissões favoráveis a aprovação. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador Josias falando que teve a honra de indicar o seu amigo 

Paulo Hamilton, que conhece a trinta anos ou mais e sabe da sua 

trajetória no município e da sua história, um exemplo de cidadão. 

O Senhor Presidente colocou em votação nominalmente.  

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Decreto Legislativo 

n° 3/2018 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e outros 

Edis; aprovado em primeira e única discussão e votação por 

doze votos favoráveis. 

 

Por questão de ordem o vereador Marcio solicitou que o Dr. 

Jackson, Diretor clínico do hospital municipal de Naviraí pudesse 

usar a tribuna neste momento para dar explicações a respeito da 

saúde de Naviraí e da gripe H1N1. 

 

O Senhor Presidente informou que o requerente Senhor Jackson 

Juliano Hirsch fará o uso da tribuna por dez minutos.  

 

O Dr. Jackson Juliano Hirsch cumprimentou a todos e agradeceu 

pela oportunidade de estar aqui junto com a gerência de saúde e 
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com a administração do hospital municipal para esclarecer alguns 

fatos para população sobre o que está acontecendo na parte 

médica e sobre a estruturação que estão fazendo pra enfrentar 

mais esse inverno e a possibilidade da gripe do H3N2 e H1N1. 

Disse que tem vinte e seis casos sendo investigados, que foram 

notificados e passa pelo exame, dois casos foram positivos, um 

deles infelizmente veio ao óbito, o outro caso que foi positivado 

está internado no hospital, até em condições de alta já. Desses 

vinte e seis teve cinco casos negativos; vale frisar que a 

campanha de vacinação, começou no dia vinte e três e segue um 

calendário do ministério da saúde e não é o município que vai 

determinar a quantidade e foi preconizado as doses que eles 

achavam necessários aqui pra Naviraí e segue esse calendário. 

Quanto a preocupação que se tem se o hospital passou por 

algumas dificuldades e se teria condições de atender esses casos 

de gripe, ele informa que todos devem ficar tranquilos porque 

tem todos as condições necessárias para dar esse primeiro 

atendimento, com quatro leitos de isolamento no pronto socorro, 

mais seis leitos de isolamento na enfermaria na clínica médica 

pra poder atender a população. Lembrando que não todo caso de 

resfriado que vai evoluir para uma síndrome gripal e que vai 

evoluir para um desconforto respiratório mais graves que as 

vezes precisa fazer uma transferência do paciente. Então pede 

atenção da comunidade o que mais conta de tudo isso não é o 

tratamento, mas sim a profilaxia e precauções que temos que 

tomar, como no caso da dengue em que conseguimos diminuir 

bastante os casos quando a população conseguiu se conscientizar 

de que depende de cada um de nós fazer a nossa parte para 

diminuir o foco da dengue. Em Naviraí não existe ainda nenhuma 

epidemia e nem surto, mas casos isolados de gripe e não podemos 

deixar que isso aumente; a maior parte da responsabilidade é de 

cada um de nós e frisando que é preciso lavar as mãos toda hora 

com água e sabão, evitar compartilhar material de uso próprio 

como copos, canetas, evitar abraços, aperto de mão, tudo isso 

tem que ser ponderado e sempre seguido de uma boa lavagem de 
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mãos. Comentou sobre 2016 que causou muita preocupação com 

vários casos de gripe H1N1 em Naviraí, então a equipe médica que 

é praticamente a mesma, já tem experiência, mas mesmo assim 

junto com a administração e a gerência achou melhor trazer uma 

pessoa especializada no assunto para fazer um treinamento com 

os médicos e o pessoal da enfermagem, então hoje às dezessete 

e trinta terá um treinamento com todos os médicos do pronto 

socorro com a médica infectologista Dra. Priscila que é doutora 

em infectologia de Campo Grande, onde existe um protocolo que 

foi ajustado essa semana na santa casa de Campo Grande e que 

está trazendo cá, porque o hospital municipal hoje segue o 

protocolo do ministério da saúde. O pessoal da enfermagem 

estará sendo treinado por uma enfermeira infectologista que 

passará o dia inteiro hoje com as enfermeiras no hospital dando 

esse treinamento; tudo isso visando dar a melhor qualidade de 

atendimento para a população. Falou que vários casos de gripe 

irão aparecer, mas não podem ficar passando medicamentos como 

tamiflu e outros a toda pessoa com gripe, para isso os médicos 

conseguiu um protocolo que é autorizado pelo ministério da 

saúde, e existe algumas regras que tem que seguir até para não 

desencadear um pânico geral, e achar que todos que vão lá é 

suspeito de gripe e sair dando remédio e coletando material; as 

pessoas que se enquadrarem nesse protocolo de atendimento 

médico pra gripe vão ser tratadas e colhidos os exames, o 

restante vai ser orientado e observado. Com referências as duas 

pessoas que foram positivados, o pessoal da epidemiologia está 

buscando os familiares para tomar providências porque tem a 

maior possibilidade de contração do vírus. Para finalizar gostaria 

de tranquilizar a população, pedir o apoio de cada um, como 

medida de precaução que precisa ter no inverno e não é só hoje,  

todo inverno, como foi o caso de conjuntivite que tivemos no 

estado inteiro e toda rede pública de saúde frisava na precaução 

para ter cuidado. E volta a pedir nesse caso da gripe, tem que ter 

precaução e garante que da parte técnica do hospital e a parte 

humana estão preparadas para dar o primeiro atendimento às 
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pessoas e todos do hospital municipal estão a disposição para 

qualquer eventual questionamento. 

  

O Senhor Presidente agradeceu ao Dr. Jackson pelos 

esclarecimentos. 

 

 

TRIBUNA 

 

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

cumprimentou o Senhor Presidente, vereadores, vereadoras, 

público presente nesta casa de leis, ouvintes da rádio cultura, 

àqueles que assistem pela internet, pediu licença e disse que iria 

quebrar o protocolo prestando uma homenagem a uma pessoa de 

fundamental importância em sua vida, que no dia de amanhã fará 

aniversário, que é a sua esposa Cristiane, rendendo a mais sincera 

homenagem a uma pessoa que sempre o acompanha sendo quase 

vinte anos de história, desejou um feliz aniversário e disse que 

estão sempre juntos. Em seguida agradeceu a presença do Dr. 

Jackson aqui, porque acha muito importante fazer alguns 

esclarecimentos a respeito da gripe, principalmente no tocante a 

precaução e confessa que ainda não sabe o que é mais produtivo, 

se é a população tranquila não tomando as medidas ou se é 

apavorada e correndo atrás de lavar as mãos quase que 

paranoico; talvez o que foi vivido em 2016 onde houve de fato um 

apavoramento geral da população, não sabe se isso contribuiu ou 

não pra não proliferação da doença naquele momento, então fica 

a critério de cada um, mas o fato é que temos mesmo que nos 

cuidar. A prevenção ainda é a melhor arma que temos, então é 

preciso lavar as mãos, manter os ambientes arejados, janelas 

abertas, evitar lugares fechados, evitar aglomerações de 

pessoas, porque acredita que seja a medida mais eficiente diante 

de tudo o que estamos vendo a ser tomada; estamos vendo a 

mobilização do próprio hospital, da gerência de saúde, do 

organismo de saúde do nosso município pra combater essa 
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doença, essa gripe, mas infelizmente tal qual em 2016, depois de 

uma morte. Até quando vamos ter que perder uma vida pra uma 

doença, para depois tomar as providências? Então fica seu 

questionamento, mas irá tomar todas as providências cabíveis que 

compete a esta casa de leis pra poder esclarecer o que 

aconteceu com a Dra. Mônica, isso é mínimo que pode fazer para 

dar uma resposta condizente tanto pra sociedade, mas 

principalmente pra família que perdeu um ente querido, nós 

perdemos um amigo, Naviraí perdeu uma cidadã, então a família 

precisa de uma resposta que seja definitiva e das duas uma, ou 

vai chegar pra família ao final do processo investigativo e falar 

que tudo o que podia ser feito, foi feito e foi infelizmente uma 

fatalidade ou vai chegar e dizer que realmente ouve falha do 

sistema, falha humana, do processo, enfim aí vão apurar as 

responsabilidades, não tem outra resposta possível. Aproveitou 

para deixar algumas sugestões e pedidos para gestão de saúde 

que está aqui, o Wellington, diretor da santa casa, o Dr. Jackson, 

diretor clínico, Edvan, gerente de saúde, primeiro entende que a 

gestão do município precisa ter autonomia nos direcionamentos e 

fala especificamente do calendário de vacinas, veio do ministério 

da saúde datas pré estabelecidas, mas entende que a gerência 

precisa ter essa autonomia, não dá pra aceitar quieto a 

segregação que acontece com vários e vários idosos indo aos 

postos de saúde pra tomar a vacina e sendo informado que a 

deles só dia doze de maio, diante de toda essa tensão que está 

gerada na cidade, então não pode se calar diante dessa medida. 

Porque se for pra cumprir o que vem no papel do ministério da 

saúde, pra que tem gestores tão qualificados como temos em 

Naviraí, então pode fazer melhor, pode ir além e é isso que está 

pedindo. Disse que fez essa cobrança e faz em público agora, o 

cumprimento da lei municipal 2001 de 2016 que obriga a gerência 

a vacinar todos os servidores da educação lotados nas escolas, 

porque esse é um lugar que não dá pra evitar aglomerações, que 

são escolas e creches, não dá pra suspender as aulas até o final 

de inverno, não tem condições, o que pode ser feito é imunizar o 
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maior número de pessoas possíveis, e com todo respeito não dá 

pra trabalhar todo esse processo com sobras, não é aceitável, as 

pessoas tem direito, é lei e precisa ser cumprida. E volta a dizer 

o que sempre fala muito aqui, a respeito do planejamento, todos 

estão ouvindo a respeito dessa gripe nova, essa nova cepa e já 

tem uns dois meses pelo menos através de áudios de whatsapp, 

todos estão de antenas ligadas a respeito de uma possibilidade, 

porque antes da morte da Mônica, já tivemos morte no estado, 

então essas medidas precisam se antecipar, não podemos entrar 

mais um ano e perder mais vidas, para depois se mobilizar, porque 

hoje tem certeza que quem chegar com os sintomas de gripe, 

provavelmente vai ser encaminhado para coletar e tomar o 

medicamento adequado, mas e quem ficou pra trás, quem morreu 

antes, que resposta tem pra essas pessoas? Não quer polemizar 

de fato, mas justificar o porquê quer investigar, o que está sendo 

divulgado pelo ministério da saúde, nos informes, pela secretaria 

estadual de saúde, algo em torno de oito a nove sintomas que são 

característicos do H1N1 das suas variações e que precisa ter 

essa atenção e se acontecer com qualquer um tem que procurar 

uma unidade de saúde o mais rápido possível, como febre, dor no 

corpo, dor de cabeça, dor de garganta, coriza, tosse, vômito e 

diarreia, e a Dra. Mônica estava com os oito sintomas quando 

procurou o pronto socorro, todos eles e por isso tem que 

investigar, precisa de uma resposta definitiva. Falou ainda que 

hoje percebeu nesta casa de leis um fato atípico, porque estão na 

tribuna e ainda são onze e dez normalmente a sessão acaba uma e 

meia da tarde, mas percebeu que só teve três expedientes, dois 

requerimentos e uma indicação, então das duas uma, ou tá tudo 

muito bom que os vereadores não precisam nem pedir ou estão 

todos muito cansados de fazer indicação, requerimentos, de dar 

sugestão e não verem as coisas acontecerem de fato. Desejou 

uma boa semana a todos e pediu para tomar as devidas 

precauções, que cuidem dos seus filhos, dos pais, enfim o possível 

para evitar contrair e proliferar essa doença e com os devidos 

cuidados podemos vencer isso, mas cada um tomar precauções e 
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cuidar dos entes queridos para que não tenha que vir aqui mais 

uma vez e fazer moção de pesar e falar de morte. 

 

Usou a tribuna o vereador Josias de Carvalho, cumprimentou o 

Senhor Presidente, nobres pares, senhores presentes, em nome 

do Dr. Jackson cumprimentou todos da saúde e comentou da 

importância das recomendações feitas pelo Dr. Jackson e sabe 

que a secretaria da saúde tem acatada a programação que vem do 

governo federal e ministério da saúde. A insegurança na saúde 

em Naviraí foi gerada no passado, em 2016 que houve um surto, 

trazendo insegurança e brigas, foi um verdadeiro inferno. Mas 

dessa vez a administração está atenta, o hospital está 

preparado, está vindo uma infectologista que tem doutorado e 

conhecimento nessa área para dar curso e orientar os médicos, 

os enfermeiros, enfim todo pessoal da saúde; as pessoas serão 

vacinadas de acordo com a programação do governo e como o Dr. 

Jackson explicou tomem as devidas precauções. Falou ainda da 

CPI que o vereador Júnior sempre fala, sobre a suspensão da CPI 

que foi uma decisão sensata, porque era justamente o que ele 

dizia em seus discursos que a CEI deveria sugerir, recomendar, 

nortear a saúde, porque era um erro vicioso do passado. A CPI 

está suspensa por hora, o ministério público provavelmente 

recebeu e deverá tocar esse processo. Comentou da folha 

extremamente inchada porque foi feito concurso na gestão 

passada e o gestor atual teve que chamar os concursados, 

dificultando muito a questão da folha de pagamento, que é 

praticamente metade da arrecadação. Falou que faz críticas, mas 

elogia quando necessário, e hoje os elogios são para Telma 

Minari, da assistência social, porque tem acompanhado o trabalho 

que ela está desenvolvendo, como a campanha “seja amigo do 

leão” em parceria com o conselho municipal das crianças e 

adolescentes juntamente com as entidades, é uma doação que 

pode ser feita através do imposto de renda para o fundo 

municipal da criança e adolescente de Naviraí, que será investido 

em projetos que beneficiam crianças e adolescentes, onde o 
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empresário poderá entrar em contato com seu contador e fazer 

essa doação. A criação da página do facebook para aumentar a 

divulgação e acesso aos serviços da assistência social. Tem 

também o segundo Seminário Regional do Trabalho sobre a 

evolução tecnológica das profissões que será no dia nove de maio 

na câmara municipal às sete horas e trinta minutos. A Campanha 

Nacional do dia do combate à exploração de crianças e 

adolescentes que será dia dezoito de maio, onde sugeriu que 

chamasse a igreja adventista do sétimo dia que tem uma ampla 

experiência sobre esse trabalho, como “o quebrando o silêncio” 

que é feito todo ano pela igreja adventista, um trabalho com alto 

investimento em revistas e panfletos em parceria com a 

delegacia de atendimento à mulher, orientando a população sobre 

o abuso sexual e sobre a pedofilia, onde tem trazido resultados 

muito importantes. Após sua sugestão a Telma entrou em contato 

com o pessoal para que fizessem uma parceria. São muitas ações 

da assistência, mas finalizou falando do programa “Prefeito 

amigo da criança”. Parabenizou a Telma Minari pelos trabalhos 

feitos por ela e por sua equipe competente da assistência social e 

que tem ajudado muito a gestão. Obviamente que o prefeito 

escolheu a equipe certa.  

 

Pela ordem o Vereador Júnior do PT solicitou o direito de 

resposta baseado no artigo 151, parágrafo 3º porque foi citado 

pelo vereador Josias e gostaria de esclarecer a respeito do que 

foi falado. Disse primeiramente que não está aqui para causar 

polêmica, mas dizer que a CPI ou CEI está suspensa de fato por 

uma decisão judicial, mas no regimento e na lei orgânica não tem 

a finalidade de fazer sugestão, o que fazemos aqui através de 

indicações e requerimentos que tem a finalidade de fazer 

sugestão e foi o que fizeram aqui durante mais de um ano e nada 

foi feito; a CPI serve para apurar irregularidades, e foi de fato 

encaminhada uma cópia para o ministério público, que já abriu um 

inquérito civil hoje, saiu publicado no diário oficial do ministério 

público, primeiro de outros tantos, porque versa sobre um dos 
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temas que foi apurado pela CEI e eventualmente seria apurado 

pela CPI; essa suspensão é provisória, porque foi uma suspensão 

liminar e em algum momento o judiciário vai ter que dar uma 

decisão definitiva e terão que corrigir o que eventualmente 

estiver errado e tocar, porque não dá para perder um trabalho, 

ou achar que um trabalho de mil páginas serve pra dar sugestão 

para um gestor que não escuta ninguém. Então não adianta falar 

que está tudo tranquilo, porque não tem nem máscara no hospital 

municipal para os funcionários, não está nada tranquilo.  

 

Usou a Tribuna o Vereador Ederson Dutra, cumprimentou o nobre 

presidente, nobres edis, seu pai e o público presente, comentou 

que ouvindo a fala do seu companheiro Júnior disse que não estão 

aqui para causar pânico, mas que não podem ser negligentes e 

achar que está tudo normal. Na sessão passada não falou nada, 

mas chega um ponto que tem que se manifestar, porque teve uma 

morte, a Dra. Mônica faleceu, uma pessoa que conheceu muito 

bem, estudaram juntos, era uma pessoa simples. Ela deixou um 

áudio gravado falando ter ido várias vezes na santa casa, se tem 

um protocolo a ser seguido porque não seguiram? Não foi seguido 

porque não teve um atendimento digno, não fizeram nenhum raio 

X, ela pediu ajuda, mas faleceu e isso é revoltante. Agora vem 

falar que a santa casa está a mil maravilhas pra atender, isso é 

conversa fiada, não está nada normal não, não tem nem máscara. 

Hoje o seu discurso é um desabafo porque perdeu uma 

companheira de serviço, mas que não vai ficar assim irá 

investigar porque ela fez o áudio e isso é uma prova que esteve 

na santa casa e não foi atendida à altura, não seguiram o 

protocolo. Então não venha falar que está tudo normal, porque ela 

morreu e a família está sofrendo essa perda. Essa morte não vai 

ser em vão, tem que respeitar a população, quer satisfações. 

Quer saber também se a prefeitura já encomendou mais vacinas 

para os motoristas dos ônibus escolares, quer que o prefeito 

mostre a cara e fala qual a atitude está tomando, quer ele nas 

rádios dando satisfação, porque não tem nada normal, a população 
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está morrendo e ninguém faz nada, são todos covardes, esse 

prefeito não faz nada, o gerente de saúde não faz nada, o 

deputado da cidade não faz nada. Então não tem nada normal. 

Agora é hora do ministério público e a polícia entrar no meio e 

investigar. Pediu desculpas por seu desabafo, por sua emoção, 

falando que não pode ficar calado pelo descaso tão grande que 

está acontecendo no município de Naviraí. 

 

Usou a tribuna a vereadora Rosangela Farias Sofa, que 

cumprimentou a todos e falou que o momento é tenso de muita 

responsabilidade, tanto para saúde quanto para o gestor e 

também para a população de Naviraí, é preciso se unir para poder 

enfrentar esse momento, é preciso cuidar muito da saúde. Os 

vereadores estão constantemente preocupados com essa 

situação e estarão lutando para que tudo transcorra dentro da 

maior harmonia possível. Aproveitou para agradecer ao Pastor 

Everton da Igreja Universal e a obreira D. Felice, pelo convite 

que fizeram para que fosse juntamente com os membros e 

convidados para uma sessão de cinema em Dourados para assistir 

o filme brasileiro “Nada a perder” que fala da história do Pastor 

Edir Macedo, campeão de bilheteria. Para finalizar falou para a 

população não entrar em pânico, mas que não deixem de tomar as 

precauções diariamente. Desejou uma boa semana a todos.  

 

O Vereador Josias solicitou o direito de resposta baseado no 

artigo 151, porque seu nome foi citado. Falou que quando 

mencionou que estava tudo tranquilo não estava fazendo 

referência a um caso, porque é lógico que se sente entristecido 

pela morte da jovem advogada, tanto que assinou a moção a 

pedido do vereador Júnior que era sua sócia. Mas não pode 

admitir é vereador vir aqui e fazer teatro, chorar, espernear, 

querendo jogar vereador contra a família, isso é um absurdo, é 

falta de sabedoria, falta de elegância, falta de conhecimento, 

falta de vivência, mas a ignorância é uma benção e cada um é 

feliz em sua ignorância. 
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Usou a tribuna a vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella que 

cumprimentou a todos e disse que gostaria de esclarecer algumas 

dúvidas da população quanto à gripe H3N2, esse vírus que está 

circulando aqui na nossa cidade e no estado todo, com casos 

confirmados em Aquidauana, em Campo Grande e outros 

municípios e não diferente aqui em Naviraí que tivemos o segundo 

caso confirmado. É importante falar pra população, assim como o 

Dr. Jackson esclareceu hoje, é preciso ter os cuidados básicos 

para evitar a propagação do vírus da gripe, isso inclui lavagem das 

mãos com sabão várias vezes ao dia, isso é muito importante, não 

emprestar caneta porque quando as pessoas tossem se estiver 

com gripe, que pode ser qualquer um dos vírus H1N1, H3N2, 

Influenza, ela tosse e põe a mão na frente da boca, essa mão já 

está contaminada, te passa a caneta e a pessoa distraída coloca a 

caneta na boca e se dá o contágio. Então é preciso tomar medidas 

de precaução, de higiene, utilizando álcool gel que realmente é 

eficaz, evitar lugares aglomerados fechados e quem estiver com 

sintomas de gripe evitar esses lugares, tem que ter um senso 

crítico pra se poupar e poupar as pessoas. Foi informado hoje 

pelo Edvan, gerente de saúde, que a prefeitura está tentando  

adquirir em torno de dez mil doses de vacinas a mais para a 

população de Naviraí, o vereador Simon fez um requerimento 

alguns meses atrás pra estar adquirindo essas vacinas e eles 

estão em contato com o Instituto Butantã que é o único 

fabricante das vacinas no País e estão em vias de adquirir essas 

vacinas. Medidas que ajudam muito também nas casas é deixar as 

janelas abertas pra ventilar e o sol entrar, essas medidas são 

para evitar a propagação do vírus da gripe. Disse ainda que as 

vacinas que tem no SUS imunizam sim contra o H3N2, H1N1 e o 

vírus influenza, a diferença dela pra vacina particular é que a 

particular protege contra quatro tipos de vírus da gripe e a 

vacina do SUS contra três vírus da gripe, mas imuniza sim. Hoje 

o que o município precisa é que o estado realmente mande as 

doses de vacinas que são destinadas pelo ministério da saúde pra 
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Naviraí; muitos questionaram porque Naviraí não abriu a 

campanha de vacinação já vacinando os idosos, e a resposta é que 

o estado não mandou vacina suficiente para que se abra a 

campanha fazendo todos os grupos prioritários ao mesmo tempo, 

então hoje a prefeitura está aguardando receber essas vacinas 

pelo estado pra poder abrir para todos os grupos prioritários. 

Então faz um apelo ao estado, ao governador que aqui devido os 

casos confirmados seja priorizada as doses de vacinas que o 

ministério da saúde preconizou para Naviraí, porque ainda não 

chegou nem metade dessas vacinas na nossa cidade. 

 

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 vinte e quatro dias 

do mês de abril do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 Marcio André Scarlassara 

        1º Secretário 

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 

 


