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SECRETARIA 

 

ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14/08/2018. 

 

 

Aos quatorze dias do mês de agosto 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: Rosângela Farias Sofa 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, Marcio Andre 

Scarlassara e Maria Cristina Tezolini Gradella. 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 a 

primeira secretária para fazer a leitura do expediente – Ofício 

n° 083/2018/NAVIRAIPREV do Senhor Moisés Bento da Silva 

Júnior, Diretor Presidente do NAVIRAIPREV, encaminhando 

cópia do balancete relativo ao mês de julho de 2018. O Senhor 

Presidente informou aos Senhores Vereadores que o balancete 

se encontra a disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria 

desta Casa de Leis. 

 

Apresentação dos Projetos 

 

Projeto de Lei nº 24/2018 de autoria do Executivo Municipal; 

em regime de urgência; que em súmula: Altera a redação da 

Ementa da Lei nº 1.184, de 15 de dezembro de 2004, que 

“Dispõe sobre a instituição dos serviços de atendimento aos 

idosos na “Casa Lar” de Naviraí; autoriza a cessão de imóvel de 

propriedade do município para a Sociedade de São Vicente de 
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Paulo – Conselho Central de Dourados-MS, em regime de 

comodato, para o desenvolvimento de atividades assistenciais, e 

dá outras providências”, bem como altera a redação dos artigos 

1º, 2º, 3º e 4º, e dá outras providências. O Senhor Presidente 

colocou em discussão o regime de urgência. Em seguida 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 29/2018 de autoria do Executivo Municipal; 

em regime de urgência; que em súmula: Altera a redação do art. 

1º da Lei nº 2.124, de 06 de junho de 2018, que “Autoriza o Poder 

Executivo a celebrar Termo de Fomento, com o Conselho da 

Comunidade de Naviraí”. O Senhor Presidente colocou em 

discussão o regime de urgência. Em seguida 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. 

 

Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de Informações, 

Indicações e Moções: 

 

Requerimento nº 103/2018 de autoria da Vereadora Rosângela 

Farias Sofa; expediente endereçado ao Senhor Mauro Henrique 

Sotolani da Silva, Gerente da Agência da Previdência Social de 

Naviraí, com cópia para o Excelentíssimo Senhor Caio Vaez Dias, 

Procurador da República no Município de Naviraí, requerendo 

informações sobre: a) o número de beneficiários, cidadãos 

naviraienses, vinculados aos programas do Governo Federal, da 
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Agência da Previdência Social de Naviraí; b) a relação das 

perícias que já foram realizadas, as que sofreram revisões e os 

motivos para isso, no período compreendido entre janeiro de 

2017 até a presente data; c) o agendamento dos beneficiários 

que tiveram a suspensão ou o cancelamento definitivo dos seus 

benefícios, e que postularam a execução de uma nova perícia por 

parte do órgão, assim como, as razões que levaram o mesmo a não 

dar continuidade dos benefícios mensais garantidos aos usuários; 

d) o nome dos beneficiários que requereram judicialmente o 

retorno de seus benefícios; e) os documentos comprobatórios de 

que a suspensão dos benefícios encontra-se respaldada em 

definições legais. Em tempo, que se encaminhe a presente 

proposição legislativa ao Ministério Público Federal, para 

fiscalização dos questionamentos apresentados (Adendo 

proposto pela Vereadora Rosangela Farias Sofa). O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra a vereadora 

autora, cumprimentou a todos e disse que fez esse requerimento 

porque vários vereadores receberam reclamações de pessoas que 

estavam encostadas e tiveram seus benefícios cancelados; e os 

esclarecimentos servirão para sanar dúvidas dos beneficiários, 

que tiveram seus benefícios cancelados ou suspensos 

provisoriamente. É importante lembrar que, esses atendimentos 

são efetuados àqueles que não apresentam condições de 

assegurarem seu próprio sustento, por meio do exercício de 

atividades laborais, então quer buscar as informações 

necessárias, para a defesa das garantias dos direitos individuais 

e coletivos dos cidadãos naviraienses. Um aparte da vereadora 

Lourdes Elerbrock falando que temos problemas gravíssimos com 

o INSS, mas que infelizmente só se resolve em Brasília. Um 

aparte do vereador Klein, falando sobre questões dos benefícios 

previdenciários, tanto auxilio doença e aposentadoria, encontram 

alguma certa resistência do próprio INSS quando passa pela 

perícia dos médicos do INSS e é comum eles pegarem uma 
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pessoa que não tem condições de trabalho e dizer que está apta 

ao trabalho e que não tem direito ao benefício. Além de outros 

indeferimentos que são feitos de ordem quanto a qualidade de 

segurados, uma série de requisitos que são necessários para que 

seja conseguido o benefício. Mas em todos os casos que a pessoa 

tenha realmente a incapacidade, tenha o direito mesmo que seja 

em relação a qualidade de segurado, quando procura um advogado 

e ele entra com ação na justiça federal se resolve, porque o juiz 

determina que seja feito de imediato uma perícia pelo médico 

nomeado pelo juiz federal e as perícias são sempre diferentes da 

perícia do INSS, e o juiz baseado no laudo feito pelo médico que 

ele determinou, concede o benefício. Um aparte do vereador 

Marcio Scarlassara, cumprimentou a todos e falando que o INSS 

passa por uma reformulação e não cabe aos vereadores intervir 

no órgão federal porque eles não têm esse poder, lá eles têm os 

requisitos deles, as metas a seguir, os profissionais qualificados 

para trabalhar e quando muitas injustiças acontecem de cortar o 

benefício, a justiça federal tem entrado com ação gratuitamente 

e tem dado resultado. Mas os vereadores não tem autonomia 

nenhuma para pedir uma informação no órgão federal da forma 

como eles trabalham. E com todo respeito a vereadora, esse 

requerimento não pode nem ser colocado em votação, porque 

serão motivos de chacota no INSS. Mas podem solicitar ao 

prefeito para dar suporte para as pessoas fazerem seus exames, 

como a ressonância, para que as possam receber seus benefícios. 

A vereadora disse que concorda com o vereador Marcio, mas a 

população está sofrendo e compete aos vereadores, 

representantes do povo solicitar essas informações, e como o Dr. 

Klein disse é preciso informar a essas pessoas para procurar um 

advogado, para que estabeleça uma peça judicial e seja 

confrontado para saber se realmente essa pessoa necessita do 

benefício. Mas, não pode simplesmente aceitar que retire o 

benefício do cidadão que tanto precisa; então quer informar ao 
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povo que existe justiça, que existe advogado e que se eles 

sofreram lesão e não tem condição de trabalhar, têm direito sim. 

E ela como vereadora tem autonomia sim de pedir informação e 

defender a população. Um aparte do vereador Marcio 

Scarlassara falando que seria interessante mandar para os 

senadores e deputados federais porque eles sim têm o poder de 

cobrar, onde teremos um resultado com maior eficácia. A 

vereadora agradeceu a todos e disse que espera ter as 

informações suficientes, porque é de grande importância aos 

munícipes. Com a palavra o vereador Klein disse que o vereador 

Marcio tem razão quando diz que extrapola a competência dos 

vereadores, mas deve esclarecer a população que devem sempre 

procurar um advogado ou ir à justiça federal solicitar um 

advogado que é nomeado pelo juiz, para que se informe dos seus 

direitos. O Senhor presidente colocou em votação o adendo da 

própria vereadora, solicitando para que seja enviado ao 

ministério público federal, sendo aprovado. Em seguida colocou 

em votação o referido requerimento, que foi aprovado. 

 

Requerimento nº 105/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Welligton de Mattos Santussi, 

Gerente de Saúde, requerendo o plano das ações a serem 

tomadas acerca da Notificação nº 3105/2018 (anexo), do 

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul 

(COREN), em visita técnica realizada no Hospital Municipal de 

Naviraí. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador autor que cumprimentou a todos e falou que 

tem acompanhado a situação do hospital municipal e todo o 

sistema de saúde do município, incluindo os postos de saúde que 

inclusive foi tema de debate na semana passada, e informou que o 

pleito que fez a respeito da manutenção da enfermeira Sara no 
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posto de saúde, infelizmente não foi atendido, ela já se encontra 

no hospital municipal, à revelia do que foi solicitado por esta casa 

de leis. Comentou que em seu mandato tem discutido amplamente 

a respeito de técnicos, auxiliares e enfermeiros, no sentido de 

fortalecimento, valorização da categoria e tantos outros pleitos 

específicos que eles têm, porque é uma categoria que ele tem 

acompanhado. E o Conselho Regional de Enfermagem no qual tem 

tido um contato bem próximo, esteve aqui na cidade no dia oito e 

notificou o hospital municipal, enumerando uma série de 

situações que precisam ser corrigidas, dentre elas a ausência de 

profissionais de enfermagem, tanto enfermeiros como técnicos e 

a questão da atuação além das atribuições, mas não irá entrar no 

mérito das eventuais irregularidades que foram apontadas, mas 

está cobrando um plano de ação e quer saber o que a gestão em 

saúde do município vai fazer diante disso. Informou que no dia de 

ontem aconteceu uma reunião nesta casa de leis com vários 

segmentos da sociedade civil e organizada, poder público, 

entidades, ministério público, tratando acerca da gestão do 

hospital e diante de uma situação desta que tomou conhecimento, 

além de discutir a gestão do hospital, é preciso discutir os 

problemas que existem hoje, que não são poucos. Tem que cobrar 

atitudes do executivo em resolver primeiro as situações pontuais 

e emergenciais, dentre as quais estão expressas na notificação, 

além disso, as demais situações que tem conhecimento. Um 

aparte do vereador Marcio Scarlassara falando da importância 

em dar qualificações, treinamentos e condições de trabalho aos 

técnicos de enfermagem e enfermeiros, porque há muita 

injustiça com eles, que são a base dos médicos. O vereador 

Júnior agradeceu e falou que esse é um ponto que sempre tem 

discutido que é a questão da valorização profissional, onde tem 

um pleito do conselho regional de enfermagem que é para o 

reenquadramento dos auxiliares para técnicos de enfermagem, 

além disso, tem o pleito da convocação do concurso de técnicos 
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de enfermagem, tem vários aprovados que estão aguardando; e o 

dimensionamento que foi feito pelo conselho regional de 

enfermagem é da necessidade de pelo menos mais dez 

enfermeiros no hospital municipal e doze técnicos em 

enfermagem para poder suprir a demanda existente hoje. Então 

para resumir, quer saber quais as medidas que serão adotadas e 

quando? Quer um plano de ação com medidas e prazos, para que 

possa acompanhar a execução dos mesmos. O Senhor presidente 

colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 106/2018 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Fátima de Lourdes Ferreira Liutti, Gerente de Educação 

e Cultura, requerendo que seja enviado a esta Casa de Leis um 

relatório, contendo as informações pertinentes ao uso dos ônibus 

públicos, do ano de 2017 até o ano vigente. Assim como, uma 

listagem com nomes de entidades e grupos que foram atendidas 

com viagens, para eventos dentro e fora do nosso Estado. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador Marcio Scarlassara falando que pediu a palavra para 

debater sobre as descriminações que vem acontecendo no 

município e não podem permitir nenhum tipo de descriminação por 

parte desta administração municipal. É importante o poder 

público estar presente em todas as áreas e dar apoio, 

principalmente na religião, seja qual for, mas essa administração 

está negando ceder o ônibus aos evangélicos, e não podem 

permitir essa descriminação. Com a palavra a vereadora Lourdes 

Elerbrock informando que muitos pedem a cedência dos ônibus e 

conseguem, como os evangélicos, as instituições, mas a igreja 

católica sempre paga. Com a palavra o vereador Klein falando que 

a questão do ônibus cedido para igrejas e entidades é um tanto 

delicada, porque temos várias igrejas na cidade e se todas forem 
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utilizar o transporte público para ir a algum evento, terá que ter 

ônibus só para isso, porque se ceder para uma, tem que ceder pra 

todas. Mas nem todo transporte público pode ser cedido, a 

própria constituição proíbe até mesmo a doação de imóveis e 

terrenos para igrejas, então tem uma série de restrições que não 

é culpa do prefeito em não querer ceder, mas porque existe um 

monte de imposições legais que não permitem, e tem que tomar 

cuidado com isso. Com a palavra o vereador Josias parabenizando 

a fala do vereador Marcio da Araguaia que falou com 

contundência e com conhecimento, porque quando fazemos a 

nossa solicitação para atender um grupo que vai fazer um 

trabalho cultural, independente se é essa igreja ou aquela ou 

entidade, tem que ceder, porque uma semana antes havia cedido 

a um grupo que foi para um festival de música em São Gabriel. 

Mas a pasta de cultura que é de uma incompetência, não teve a 

capacidade de discernir que é o mesmo tipo de trabalho, então 

está muito chateado com essa pasta. Um aparte do vereador 

Klein que falou que tem um projeto juntamente com o vereador 

Simon no sentido de criar uma fundação de esportes em Naviraí, 

onde o ônibus poderá ser cedido sem problema algum, então 

convida o vereador para se juntar a eles para criar essa fundação 

que poderá ter vários ônibus e ser destinados ao transporte de 

pessoas sem implicar improbidade. É uma questão de modernizar 

a administração municipal e como vereador auxiliar para que se 

evolua no sentido de atender a população. O vereador Josias 

agradeceu e disse que a prefeitura, mesmo nas gestões passadas, 

já deveria ter comprado mais ônibus para atender a população, 

porque o dinheiro é do contribuinte e o prefeito está ali para ser 

apenas o gestor desse dinheiro e nada mais justo do que aplicar 

esse dinheiro em prol da população. Um aparte da vereadora Cris 

Gradella falando que tem o entendimento de que mesmo se o 

ônibus for escolar e não estiver sendo utilizado para transportar 

as crianças naquele dia, não tem impedimento algum ceder para 
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qualquer entidade que precise; e o que vê é falta de boa vontade 

em ceder o ônibus quando necessário. O vereador Josias 

agradeceu e disse que essas palavras só reforça o que ele pensa 

que há uma descriminação no tocante ao que tange as igrejas, ou 

autoridades que representam. Um aparte da vereadora Rosangela 

falando que a população evangélica nunca pede nada, porque eles 

se ajudam, ajudam a comunidade e ao município, a única coisa que 

pendem é a cedência de um ônibus para fazer seus trabalhos 

fora da nossa cidade, então é preciso esclarecer porque esse 

pessoal não foi contemplado com esse ônibus, porque tem que 

atender a todos os munícipes da mesma forma. O vereador 

Josias agradeceu e disse que o prefeito da gestão anterior fez 

esse mesmo trabalho discriminatório, mas o prefeito atual não 

irá fazer, acredita que ele irá conversar com essa pasta para que 

mude essa posição e que todos tenham direito. Um aparte do 

vereador Ederson, cumprimentando a todos e falando que é um 

absurdo negar a cedência de um ônibus para a classe evangélica; 

e a melhor fala até agora, foi da vereadora Cris Gradella, porque 

se o ônibus não está sendo utilizado, então vai da boa vontade 

política do gestor, e tem que ter bom senso. Mas acredita que se 

esse pedido tivesse vindo de outro setor, como maçonaria ou 

Rotary teria conseguido, porque quando é o setor evangélico, 

tudo é muito dificultado. Com a palavra o vereador Júnior do PT 

falando que essa é uma questão que já discutem há algum tempo, 

ele o vereador Josias estão aqui nesta casa de leis á quase 

quatro anos, dois anos do mandato anterior e mais quase dois 

desse, e entende que desde a gestão passada tem debatido essa 

questão com dificuldade de acesso e de entendimento do 

importante e fundamental papel que as igrejas têm na cidade. 

Mas infelizmente já viu sim situações discriminatórias e a igreja 

de um modo geral apenas solicita esse tipo de serviço, porque o 

resto faz por conta; mas quando solicita o estado vira laico e 

esquecem que a constituição fala que não pode atrapalhar, não 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 10 de 24 
 

SECRETARIA 

 

podem dificultar e principalmente a sociedade de um modo geral 

precisa ter o reconhecimento do trabalho que é realizado. Então 

é solidário a esse requerimento e ao tema do segmento 

evangélico no qual faz parte, mas também ao trabalho que as 

igrejas de um modo geral faz na vida da sociedade, é de 

fundamental importância, e essa dificuldade das igrejas em ter 

acesso ao apoio do poder público é justamente porque não 

consegue apresentar números, a prefeitura gosta de estatística, 

tem dificuldade de enxergar as pessoas atrás dos números e as 

igrejas tem dificuldades de apresentar números, porque não tem 

como apresentar quantas famílias foram salvas, quantas pessoas 

foram resgatadas, difícil medir isso, mas está acontecendo no dia 

a dia, o trabalho dessas instituições tem sido feito e tem mudado 

a história do município. O Senhor presidente colocou em votação, 

sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 107/2018 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Sérgio Henrique dos Santos, Gerente de Finanças, requerendo 

que seja enviada a esta Casa de Leis relatório contendo todas as 

informações referentes aos financiamentos firmados pela 

Administração Municipal e os seus respectivos períodos de 

vigência, assim como: 1) o valor contratado; 2) o valor das 

parcelas; 3) e se há algum em período de carência. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador autor 

falando que como fiscalizador é importante pedir essas 

informações para que a sociedade saiba como está o andamento 

da gestão. O Senhor presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. 

 

Requerimento nº 108/2018 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 
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Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Sérgio Henrique dos Santos, Gerente de Finanças, requerendo 

que sejam prestadas informações acerca das dívidas do Poder 

Executivo para com o comércio local. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra o vereador autor falando que 

recebeu reclamações de alguns comerciantes, que não estão 

recebendo e com atraso de até quatro meses e muitos não 

querem mais vender para o município. Então quer saber o que de 

fato está acontecendo. O Senhor presidente colocou em votação, 

sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 109/2018 de autoria do Vereador Simon 

Rogério Freitas Alves da Silva; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Adriano José Silvério, Gerente de 

Serviços Públicos, para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva 

Rocha, Gerente de Obras, e para a Senhora Caroline Touro 

Beluque Eger, Gerente de Esportes e Lazer, requerendo 

informações a respeito de quais medidas estão sendo adotadas 

em relação ao Balneário Municipal e ao Parque Sucupira. Portanto, 

apresentamos as seguintes questões: a) Existem projetos 

elaborados; b) Em que prazos serão iniciados; c) Quem são os 

responsáveis. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador autor que cumprimentou a todos e falou que 

esse requerimento é uma cobrança das medidas que deveriam ser 

tomadas a respeito do balneário municipal e do parque sucupira, 

duas áreas muito importante e interessante do município, mas 

que não estão sendo exploradas da maneira adequada; e já tem 

muitas proposições feitas por esta casa, solicitando adequações 

para que a população possa usufruir melhor com toda sua família, 

mas uma gerência passa pra outra e até agora nada foi feito. Um 

aparte do vereador Ederson Dutra falando que o parque sucupira 

durante a noite é totalmente escuro, virando ponto de coisas 
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ruins, mas nem adianta solicitar às gerencias, porque a Ana Paula, 

o Adriano e a Carol, parecem os três patetas, que só enganam, 

mas são da mesma linha do prefeito Izauri, apenas prometem e 

não fazem nada. O povo reclamava do ex-prefeito Léo Matos, 

mas pelo menos ele fazia a manutenção das coisas, essa gestão 

não faz nem isso, então acredita que esse requerimento não vai 

dar em nada mesmo, porque são incompetentes por natureza, 

politicamente falando são um fracasso. Um aparte do vereador 

Marcio Scarlassara falando que a memória do Senhor Sakae foi 

abalada, e tudo por causa desse prefeito Izauri que está 

acabando com Naviraí e não faz nada, e o pior de tudo é que não 

aceita críticas, não aceita sugestões e acha que essa 

administração é a melhor. O vereador Simon agradeceu e disse 

que as proposições enviadas anteriormente, referente a esse 

requerimento foram respondidas, ao que surpreende também 

porque é coisa rara. Quando o Dr. Klein solicitou, responderam 

que seria possível tornar o balneário municipal em parque e que o 

balneário era de responsabilidade da gerência de serviços 

públicos; depois a gerência de administração colocou que estava 

aguardando decisões administrativas para poder atuar em 

quaisquer projetos no local, mas ninguém vê boa vontade para 

melhorar nada. Um aparte do vereador Claudio Cezar falando da 

falta de iluminação no balneário e no parque, e também em toda 

cidade, é preciso ter uma equipe exclusiva para cuidar da 

iluminação da cidade, para que vereador não precise ficar 

solicitando a troca dessas lâmpadas queimadas. Um aparte da 

vereadora Rosangela informando que também já fez proposições 

em relação ao balneário e ao parque sucupira, porque realmente 

estão precisando de reformas e manutenção, então as gerências 

precisam colocar suas equipes para trabalhar porque o prefeito 

quer que todos trabalhem para atender o interesse público e 

social e não na contramão. O vereador Simon comentou que é uma 

grande confusão o quadro de funcionários da prefeitura e tudo 
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isso é reflexo da gestão, porque não tem um organograma, então 

é impossível ter organização. Um aparte do vereador Júnior 

falando que já tem uma equipe de iluminação pública e 

extremamente dedicada, porém uma única equipe e ainda 

compartilhando o caminhão com poda e extração de árvores, e 

para um município do tamanho de Naviraí é impossível dar conta 

do serviço. É preciso montar outra equipe e o dinheiro da Cosip 

serve para isso, a prefeitura tem que se organizar e fazer 

investimentos; os setores que tem recurso carimbado como é a 

Cosip, não pode deixar o recurso rendendo juros enquanto a 

população está precisando do serviço. Outro ponto é sobre o 

organograma, porque fazer economia, fazer uma gestão eficiente 

de pessoal, não é simplesmente ir ao setor e ver se precisa ou 

não de gerente, isso é achismo, é preciso ter um organograma, 

porque tem muitos setores com deficiência, não funcionando 

bem, com excesso de cargos comissionadas ainda e ninguém vê 

uma atitude planejada, então o pedido é muito simples, é preciso 

fazer um organograma adequado à nossa realidade para que o 

serviço funcione da forma que tem que funcionar; e essa 

instabilidade do achismo gera uma consequência de ninguém 

saber quem manda. O vereador Simon agradeceu e disse que o 

seu pedido é para que o prefeito olhe pelo balneário, pelo parque 

Sucupira, atendendo assim a todos os pedidos que foram feitos 

pelos vereadores. O Senhor Presidente solicitou aos nobres edis, 

para que seja mais breve em suas palavras porque ainda tem 

muitas proposições a serem apresentadas. Em seguida colocou em 

votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 110/2018 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, requerendo a 

convocação do Gerente de Saúde, o Senhor Wellington de 

Mattos Santussi, da Gerente de Núcleo de Assistência 
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Farmacêutica, a Senhora Élida Mara Santos Andrade e da 

Gerente do Núcleo de Apoio Logístico, a Senhora Cláudia 

Willemann Flor, para comparecerem na tribuna do Plenário 

Abelardo Xavier de Macedo, da Câmara Municipal de Naviraí, nas 

Sessões Ordinárias a serem realizadas nos dias 21/08/2018 

(Senhora Cláudia Willemann Flor), 28/08/2018 (Senhora Élida 

Mara Santos Andrade) e 04/09/2018 (Senhor Wellington de 

Mattos Santussi). A presente solicitação tem por finalidade 

esclarecer aos cidadãos naviraienses sobre a atual situação 

enfrentada pela referida pasta do Poder Executivo municipal, 

com a apresentação de relatórios, contendo informações a 

respeito dos medicamentos que estão em falta, para atender a 

demanda, além de informações sobre a falta de profissionais de 

saúde nos postos de saúde do município. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra o vereador autor falando que 

no dia de hoje tiveram uma reunião com uma pessoa que a mãe foi 

uma das fundadoras de Naviraí, e que está internada no hospital 

municipal precisando de uma cirurgia de fêmur, mas ela não é a 

única, porque todos os dias são procurados por pessoas 

solicitando ajuda para realizar todo tipo cirurgia e não tem nem 

previsão de quando irá voltar a fazer as cirurgias, são mais de 

duas mil pessoas na fila de espera aguardando para fazer. Um 

aparte do vereador Ederson falando que o salário de alguns 

gerentes já pagaria um médico, onde teria muito mais benefício, 

porque estão falando de vida. O gestor municipal deveria dar mão 

a palmatória, procurar o Dr. Pacher, contratá-lo para salvar 

vidas, porque a função desse gestor é cuidar do povo. O vereador 

Marcio solicitou o apoio de todos para convocar a gerente da 

farmacinha para explicar a falta de tantos remédios; a 

coordenadora dos PSF`s para explicar a falta constantes dos 

médicos nos postos; é necessário informações a respeito da 

saúde de Naviraí, e se for preciso será aberta nova CPI porque 

não podemos mais deixar a população de Naviraí sofrer desse 
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jeito. Um aparte do vereador Klein falando que ainda estão 

discutindo os resultados da CPI e no momento não cabe uma nova 

CPI, é muito recente; informou que ontem aconteceu uma reunião 

com todas as entidades da cidade para discutir a forma de 

gestão, porque a CPI que fizeram ficou bem claro que a gestão do 

hospital municipal não é adequada, então outras providências 

podem e devem ser tomadas. Um aparte do vereador Júnior do 

PT disse que existem muitas perguntas que devem ser 

respondidas e como disse o Dr. Klein, de certa forma ainda estão 

discutindo os resultados de uma CEI que foi feita, mas é preciso 

endurecer um pouco mais porque foi apontada uma série de 

coisas que precisam ser corrigidas, dentre elas a paralização das 

cirurgias eletivas, a precarização da atenção básica dos postos 

de saúde, ausência de médicos, a falta de medicamentos na 

farmacinha, então trazer as pessoas aqui para poder responder a 

respeito desses problemas que permanecem e que insistem em 

continuar existindo na nossa rede de saúde, só vai ser produtivo 

de fato a partir do que for falado aqui, que seja documentado 

com prazo estabelecido e se não cumprindo o prazo, precisa 

necessariamente se tornar uma denúncia ao ministério público ou 

à própria câmara de vereadores para que sejam tomadas 

providências cabíveis. Porque desde o ano passado estão 

cobrando a retomada das cirurgias e ficam falando que em quinze 

dias volta, ou em trinta dias e nisso já passou um ano e meio e 

nada de fazer. Então já esgotou a falta de diálogo nesse sentido 

em relação a esses problemas pontuais, é preciso que eles 

expliquem à população, porque os vereadores falando dá a 

entender que é algum tipo de perseguição, mas entende que é 

preciso estar preparado para tomar medidas mais drásticas a 

partir do que for falado, porque estão cansados de ouvir 

promessas. O vereador Marcio agradeceu o vereador e disse que 

está convocando essas pessoas citadas no requerimento e que a 

primeira a comparecer seja a gerente dos PSF´s, depois a 
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gerente da farmacinha e por ultimo o gerente de saúde, então é 

preciso que as três peças fundamentais da saúde estejam 

presentes, mas se for preciso, irá convocar o Dr. Jackson que é 

diretor clínico do hospital municipal para fechar esse trabalho na 

saúde. Pela ordem o vereador Ederson Dutra solicitou ao 

prefeito, ao gerente de saúde e a gerente dos postos de saúde 

que resolvam o mais rápido possível o problema do raio x na 

assistência, porque as pessoas que estão com pneumonia estão 

sendo agendadas para serem atendidas dia 28 na santa casa, 

podendo agravar ainda mais o problema dessas pessoas. O Senhor 

presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 111/2018 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o 

Senhor Welligton de Mattos Santussi, Gerente de Saúde, 

requerendo informações sobre a demanda da fila de espera de 

cirurgias eletivas, cadastradas no sistema de regulação, e o 

tempo de espera de cada paciente, que estão aguardando as 

cirurgias eletivas. O Senhor Presidente colocou em discussão, 

com a palavra o vereador autor falando que esse requerimento é 

para que os vereadores tenham ciência de quantas mil pessoas 

aguardam para fazer cirurgias em Naviraí, porque é inadmissível 

o número de pessoas que estão morrendo em Naviraí por 

negligência do prefeito; a população pobre está sendo 

massacrada e não pode se calar diante dessa decadência na 

saúde. Com a palavra o vereador Claudio Cezar falando que vê o 

quanto é importante mudar o rumo da saúde do município, porque 

já estamos no terceiro gerente da saúde e nada foi feito, então 

esse sistema não funciona e só vem reforçar que é preciso mudar 

o tipo de gestão na saúde o mais rápido possível. Um aparte do 

vereador Josias falando que a saúde tem sido um caos para a 

população mais carente, onde três gerentes já passaram pela 
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saúde, mas o trabalho é limitado e não deixam que eles trabalhem 

como deve ser. Um aparte da vereadora Cris Gradella falando que 

na reunião do dia de ontem onde estava discutindo o tipo de 

modelo da gestão do hospital, onde a Dra. Beatriz citou que 

nenhum momento está se discutindo o atendimento de qualidade 

e o acesso à população a ter o atendimento, estão discutindo 

apenas redução de custos e cortes de funcionários e de serviços, 

é claro que o financeiro é importante para fazer saúde, mas 

estão penalizando a população de Naviraí por uma falta de 

recurso vindo do estado, ou um atraso nos pagamentos do estado, 

ou no reajuste adequado feito pelo estado, mas a população não 

pode ficar sem atendimento. Um aparte do vereador Marcio 

falando que quer deixar claro que de forma alguma está 

criticando a pessoa do gerente de saúde, apenas falando que a 

gestão de saúde em si não funciona. Um aparte do vereador Klein 

informando alguns vereadores que não vieram na audiência 

pública e nem na reunião de ontem, que tudo isso que está sendo 

falado aqui foi apurado na CEI que foi aberta e ficou bem claro 

que a questão de atendimento do hospital não é falta de dinheiro, 

mas falta de gestão mesmo. E partir da conclusão da CEI, teve a 

audiência pública e estão discutindo com a sociedade a mudança 

da forma de gestão do hospital, porque a gestão como está não 

tem como continuar, porque estão atrasados na contramão do 

desenvolvimento do progresso dezessete anos, e está bem claro 

que a gestão direta pelo município não funciona. É preciso 

acompanhar as outras microrregiões que aderiram ao estado e as 

coisas funcionam, então é preciso focar na questão da gestão. O 

vereador Ederson informou que nesse mandato do Izauri, 

perdemos no setor de cardiologia, urologia, oftalmologia, 

ortopedia e psiquiatria, então estamos regredindo na saúde, 

todos criticavam o Léo Matos, mas tinha tudo isso e no mandato 

do Izauri perdemos todas essas especialidades. O vereador 

Claudio disse que a população precisa saber que realmente 
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Naviraí é a única cidade do estado que o hospital é tocado pela 

prefeitura e não funciona, é preciso que os vereadores trabalhem 

muito firme neste propósito para mudar esse modelo de gestão 

em Naviraí. O Senhor presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. 

 

Indicação n° 054/2018 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

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

indicando que seja concedido o PRÊMIO XI DE NOVEMBRO, com 

base no Decreto Legislativo Nº 005/2010, ao Senhor Djalma Lino 

Gonçalves. O Senhor presidente solicitou a Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 056/2018 de autoria do Vereador Simon Rogério 

Freitas Alves da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Deputado Federal Fábio Trad, indicando que seja 

destinada Emenda Parlamentar Federal no valor de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais) ao município de Naviraí, para 

recapeamento das ruas do bairro Portal Residence I e II. O 

Senhor presidente solicitou a Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 059/2018 de autoria do Vereador Ederson Dutra; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José 

Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Adriano José 

Silvério, Gerente de Serviços Públicos, indicando que seja feito o 

plantio de gramas nos canteiros centrais da Rua André Rodrigues 

da Silva, localizada no bairro BNH VELHO. O Senhor presidente 

solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 066/2018 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 
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Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, 

indicando que seja feito o rebaixamento do canteiro central na 

Avenida Pantanal, no trecho compreendido entre os cruzamentos 

com as Ruas Açucena e Jasmim. O Senhor presidente solicitou a 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 068/2018 de autoria do Vereador Cláudio Cezar 

Paulino da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o 

Senhor Emerson Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo de 

Trânsito Municipal, indicando que se verifique a viabilidade de um 

estudo técnico para a retirada da rotatória entre a Avenida 

Weimar Gonçalves Torres e a Rua México, e a instalação de um 

semáforo na referida localidade. Com a palavra o vereador autor 

falou que já passou da hora de ter uma discussão sobre o 

trânsito de Naviraí que está um caos. O Senhor presidente 

solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 069/2018 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, e 

para o Senhor Adriano José Silvério, Gerente de Serviços 

Públicos, indicando que seja realizada uma operação tapa-buracos 

por todo o município, pois o mesmo encontra-se com problemas 

de buracos no asfalto, em praticamente toda sua extensão. Com a 

palavra a vereadora autora falando que é impressionante o tanto 

de buraco que tem em Naviraí e espera que o prefeito olhe com 

mais boa vontade pela cidade que está tão maltratada. O Senhor 

presidente solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. 
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Indicação n° 070/2018 de autoria do Vereador Simon Rogério 

Freitas Alves da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, o 

Senhor Emerson Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo de 

Trânsito Municipal, indicando a instalação de redutores de 

velocidade na Rua João Francisco da Penha e na Avenida Ipuitã. 

Com a palavra o vereador autor falando que essa é uma cobrança 

dos moradores do conjunto habitacional Nelson Trad, porque no 

local já ocorreu acidente. Um aparte da vereadora Lourdes 

falando que no ano passado solicitou redutor de velocidade com 

as faixas elevadas e foi informada pela gerente Ana Paula que 

cada faixa elevada ficava mais de nove mil reais; essa semana 

juntamente com o Fi da Paiol foram informados por uma empresa 

que fica em torno de três mil reais, então se não fizerem será 

por falta de vontade mesmo. O vereador Simon falou que essas 

passarelas elevadas são de grande necessidade, e mais importe 

que o valor é a segurança dos pedestres. Um aparte do vereador 

Fi da Paiol falando que poderiam aproveitar para fazerem um 

projeto de arborização em Naviraí. O vereador Simon comentou 

que na Avenida Ipuitã a passarela elevada será de grande valia 

para dar maior segurança a todos. O Senhor presidente solicitou 

a Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Moção de Congratulação n° 010/2018 de autoria do Vereador 

Ederson Dutra; expediente endereçado ao Dr. Hudson Parra 

Miranda, Delegado Titular da Primeira Delegacia de Polícia de 

Naviraí - MS, apresentando nossas congratulações pelo seu 

retorno à cidade, e pelo brilhante trabalho realizado à frente da 

Primeira Delegacia de Polícia de Naviraí-MS. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, em seguida em votação, sendo 

aprovada. 
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Moção de Pesar n° 016/2018 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara e outros edis; expediente endereçado aos 

familiares do Senhor Miguel Assis da Cunha, apresentando 

nossas condolências e lamentando profundamente seu 

falecimento, ocorrido no dia 09 de agosto do corrente ano. 

Rogamos a Deus, que o receba com alegria em Sua morada 

eterna. Pedimos a Deus, também, confiando em Sua infinita 

misericórdia, para que Ele conceda sabedoria, força e 

discernimento aos familiares, nesta hora tão difícil. Solicito a 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

 

 

TRIBUNA 

 

Usou a tribuna a vereadora Rosangela Farias Sofa cumprimentou 

os senhores edis, os ouvintes da Rádio Cultura, aos presentes e 

agradeceu a participação das pessoas que estiveram presentes 

em sua residência no primeiro encontro do agosto lilás, onde 

realizou a palestra sobre o empoderamento da mulher e sobre o 

mês da violência contra a mulher, e teve a felicidade de receber 

muitas mulheres de praticamente todos os bairros, com a 

participação de muitos homens que irão ajudar a equipar a 

situação e garantir os direitos; iniciou em sua casa, mas começará 

ir até os bairros para trabalhar a lei Maria da Penha, a lei do 

feminicídio, o empoderamento da mulher e os direitos da mulher 

juntamente com os homens, porque é preciso os dois juntos para 

crescer em comunidade. Agradeceu ao José Aparecido que 

juntamente com suas assessoras está nessa luta fazendo 

palestras sobre os tipos de violência que todos nós sofremos. 

Agradeceu ainda a Leila Matos, esposa do deputado Onevan que 

estava presente juntamente com outras autoridades da cidade e 

todos por um único objetivo, em ajudar as mulheres na luta para 
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conquistar mais espaço e garantir seus direitos. Agradeceu e 

desejou a todos uma boa semana. 

 

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, e disse que ontem estiveram reunidos nesta casa de leis 

a partir das dezenove horas na sala de reuniões com os mais 

diversos setores da sociedade de Naviraí, estando presentes 

alguns vereadores, gestores públicos da saúde, entidades, 

associações de moradores, conselho de saúde, ministério público, 

classe médica, enfim um público de aproximadamente vinte 

pessoas, discutindo a gestão do hospital municipal, discutindo a 

saúde do município; fruto de um encaminhamento que fizemos 

através de uma audiência pública proposta pelo vereador Dr. 

Klein que discutiu a regionalização da saúde; ao final da audiência 

fizeram um encaminhamento para que fosse formada uma 

comissão para discutir tecnicamente, visitar os locais onde a 

gestão é diferente, porque de fato é preciso tomar uma atitude. 

No dia de hoje discutiram oitenta por cento do tempo da sessão 

a respeito da saúde, prova de que existem muitas dificuldades, 

muitos detalhes que precisam ser revistos, problemas que 

precisam ser enfrentados, mas todos estão incumbidos de puxar 

essa discussão, entende que talvez seja uma obrigação ou uma 

responsabilidade da prefeitura municipal de puxar esse debate, 

porque quem tem de fato o poder de executar a política pública 

de saúde é a prefeitura, mas em não fazendo entende que é 

legítimo que essa casa de leis puxe o debate para discutir 

amplamente com a sociedade de Naviraí, até chegarem a um 

denominador comum que satisfaça os anseios da população, da 

maioria pelo menos. Esse é o sistema democrático que vivemos e 

é preciso aprofundar o debate, porque da forma que está não dá 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 23 de 24 
 

SECRETARIA 

 

para ficar, já estamos há quase dois anos sem a realização de 

cirurgias eletivas, estamos aproximadamente um ano e meio sem 

o mamógrafo em funcionamento, estamos aproximadamente três 

meses com o aparelho de raio x da assistência sem funcionar, o 

eletrocardiograma também não está funcionando, tendo que ser 

feito dentro do hospital, expondo os pacientes que estão fazendo 

exames de rotina ao risco de uma contaminação dentro do 

hospital municipal. O fato é que a saúde do município não vai bem, 

já estamos no terceiro secretario de saúde que assume em um 

ano e meio de gestão; talvez seja preciso discutir esse modelo 

colocado, porque tem a licitação que não consegue comprar, o 

PMAQ acumulando dinheiro e os postos de saúde precisando dos 

elementos básicos para o funcionamento, desde insumos, 

medicamentos até material de limpeza, manutenções, pintura; 

esse é o momento que a câmara de vereadores puxa esse debate 

com muita transparência, com muita tranquilidade, mas com 

objetivo claro de chegar ao fim desse debate com uma solução 

que possa de fato melhorar a gestão e o atendimento da saúde do 

nosso município, esse é o principal objetivo, atender o usuário do 

SUS com dignidade e com a qualidade que cada cidadão de 

Naviraí e da região merece. Falou também a respeito do 

fortalecimento da agricultura familiar, que com soluções viáveis 

pode vender muito mais para o próprio município, mas precisa 

haver um programa de fomento, precisa estabelecer a criação de 

um fundo de apoio, com a disponibilização de maquinário, 

disponibilização de calcário, disponibilização de sementes, 

assistência técnica através da Agraer e no final, a qualidade e a 

possibilidade do escoamento dessa produção, colocando 

principalmente no mercado interno e que a prefeitura seja de 

fato o maior comprador para que consiga ampliar os ganhos dos 

nossos pequenos produtores da agricultura familiar no município. 

Agradeceu e desejou uma boa semana a todos. 
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SECRETARIA 

 

 

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

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

Farias Sofa, primeira secretária, 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 quatorze dias do mês 

de agosto do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 

 Rosangela Farias Sofa 

        1ª Secretária 

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 

 


