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ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21/08/2018. 

 

 

Aos vinte e um 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, Eurides 

Rodrigues, Ederson Dutra, 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 

solicitou a leitura do texto bíblico; em seguida determinou a 

primeira secretária que fizesse a leitura do expediente – 

informou que a ata da 20ª Sessão Ordinária do dia 19/06/2018 

encontra-se a disposição na secretaria desta casa de leis.  

C.I. nº 018/2018 do Senhor Rodrigo Gazette de Souza, 

Diretor de Controladoria, encaminhando balancete desta Casa de 

Leis do mês de julho de 2018. O Senhor Presidente informou aos 

senhores vereadores que o balancete encontra-se disponível na 

secretaria desta casa de leis. 

 

Projeto de Lei nº 31/2018 de autoria do Executivo Municipal; 

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

da Lei nº 1.184, de 15 de dezembro de 2004, que “Dispõe sobre a 

instituição dos servidores 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 Paulo – Conselho 
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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 e votação o regime de 

urgência, que foi aprovado. Em seguida 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 028/2018 de autoria da vereadora Lourdes 

Elerbrock; que em súmula: Dispõe sobre a criação do Programa de 

Identificação e Tratamento da Dislexia, na Rede Municipal de 

Ensino, e dá outras providências. 

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. 

 

O Senhor Presidente falou que em cumprimento aos termos 

regimentais, e em atendimento ao Requerimento nº 110/2018 de 

14 de agosto de 2018 e Ofício nº 215/2018 de 14 de agosto de 

2018, convidou a Senhora Cláudia Willermann Flor, Gerente de 

Núcleo de Apoio Logístico, para se assentar a direita desta 

Presidência, respondendo aos questionamentos dos Vereadores 

previamente inscritos. 

 

O Senhor Presidente convidou o vereador Marcio Andre 

Scarlassara para fazer seus questionamentos. 

Vereador Marcio Scarlassara cumprimentou o Senhor 

Presidente, os vereadores, a Senhora Cláudia Flor, aos ouvintes 

da Rádio Cultura, aos presentes nesta casa de leis, a Senhora 

Valéria que coordenou com muita competência a farmacinha na 
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gestão passada, Lurdinha, Cecília, o Wellington que é um grande 

profissional e tem tentado fazer um grande trabalho na saúde, 

mas é bloqueado por forças ocultas e maiores da atual 

administração e o Dr. José Mário. Em seguida disse que gostaria 

que os autos dessa sessão fossem encaminhados para a 

Promotoria de Naviraí, Promotoria Federal de Naviraí e para a 

Procuradoria Geral dos Promotores do Estado de Mato Grosso do 

Sul. Falou que conhece a Cláudia há muito tempo, mas o cargo que 

ela ocupa obriga-o a fazer as perguntas que a população tem 

questionado diariamente aos vereadores, onde eles veem 

cobrando do executivo, mas sem conseguir êxito. Então quer 

tentar ajudar a atual administração a tomar um rumo, que o 

prefeito ouça os vereadores para deixar a população menos 

carente da saúde. Perguntou quantos PSF`s tem no município de 

Naviraí e quantos médicos faltam nos PSF´s? 

Cláudia Willermann Flor – respondeu que são dez PSF´s. E no 

PSF Sol Nascente estão com atendimento, apenas quatro horas 

diárias, porque a outra médica passou num concurso em São 

Paulo, então até contratar outro que já está providenciado, até o 

inicio de setembro provavelmente já começa atender oito horas. 

Vereador Marcio Scarlassara perguntou se realmente só no Sol 

Nascente está com atendimento quatro horas ou tem mais 

PSF`s? 

Cláudia Willermann Flor – respondeu que apenas no Sol 

Nascente tem mantido o atendimento quatro horas todos os dias. 

Vereador Marcio Scarlassara perguntou quantos técnicos de 

enfermagem e auxiliares tem na equipe e se está faltando 

funcionários profissionais nos PSF´S? 

Cláudia Willermann Flor – respondeu que ao todo tem dois 

auxiliares de técnicos de enfermagem em cada unidade, mas nos 

PSF`s maiores, Sol Nascente, Boa Vista e Ronan que tem uma 

demanda bem grande, mantém três técnicos. 
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Vereador Marcio Scarlassara – perguntou se a equipe mínima 

está sendo atendida e se está faltando funcionário? 

Cláudia Willermann Flor – falou que a equipe mínima que um PSF 

exige é de um, mas mantém dois e nos postos maiores três, e 

ainda tem três técnicos para fazer rodízio, cobrindo folgas, 

férias ou eventual atestado. 

Vereador Marcio Scarlassara – então para resumir, todas 

equipes dos PSF´s estão cobertas, não falta profissional nos 

PSF´s? 

Cláudia Willermann Flor – disse que quando trabalhavam com 

três em todas as unidades, trabalhavam com mais folga, mas o 

ministério da saúde exige um técnico e trabalham com dois, fica 

meio apertado, mas conseguem trabalhar. 

Vereador Marcio Scarlassara – perguntou sobre o que está 

faltando de medicação nos PSF`s? 

Cláudia Willermann Flor – referente ao Programa Hiperdia – 

hipertensos e diabéticos, o material para os pacientes 

diabéticos, seringas e a lanceta para verificar a diabete faltou 

uma época, mas agora está tendo em todas as unidades. As 

seringas não estão sendo mandadas com muita folga, porque 

dependendo da empresa demora para mandar, então não está 

suprindo cem por cento a necessidade, mas hoje está bem melhor 

e no momento tem.  

Vereador Marcio Scarlassara mandou registrar que não falta 

nenhum funcionário dos PSF`s, estão todos cobertos com 

técnicos, tem nove médicos registrados, faltando apenas um, e se 

forem a partir de hoje em qualquer PSF de Naviraí terá médico 

oito horas por dia, apenas no PSF Sol Nascente que trabalha 

apenas por quatro horas porque está faltando médico. 

Cláudia Willermann Flor – informou ainda que quando o médico 

está de férias não conseguem cobrir oito horas diárias, mas 

normalmente as férias são dez ou quinze dias, e conseguem 

suprir as férias em três vezes por semana, dependendo do 
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médico que tá disponível. Lembrando ainda da falta de 

medicamentos do hiperdia que o vereador falou, iniciou neste mês 

de agosto os medicamentos para hipertenso nas unidades. Então 

uma vez por mês está indo o medicamento com o farmacêutico 

nas unidades de saúde para atender os hipertensos. 

Vereador Marcio Scarlassara agradeceu a colaboração da 

Cláudia e solicitou para registrar que quando for a um PSF e o 

médico estiver de férias vai querer saber, porque tem 

comprovante do RH, mas bem que a atual administração poderia 

ter um já contratado para cobrir as férias não deixando a 

população descoberta, mas fica feliz em saber que a partir de 

hoje somente o Sol Nascente não tem médico oito horas por dia, 

mas todos os outros postos tem médico todos os dias. 

 

Por questão de ordem o Vereador Simon Rogério Freitas Alves da 

Silva sugeriu limitar a quantidade de perguntas dos nobres 

vereadores, para não delongar ainda mais a sessão e acredita que 

duas perguntas é o suficiente, se assim todos aceitarem. 

O Senhor Presidente perguntou se todos concordam. 

O vereador Júnior do PT disse que discorda, porque esse acordo 

deveria ter sido feito no inicio e espera que cada vereador deva 

tentar ser o mais sucinto possível, para não delongar e não fugir 

do propósito, mas acredita que os vereadores devam ter o mesmo 

direito que o vereador Marcio. 

O vereador Klein disse que o vereador tem que ser objetivo no 

que irá perguntar sem fazer comentários. 

Com a palavra o vereador Simon disse que poderia ser possível 

até porque o vereador Marcio era o requerente da proposição, 

então tinha um interesse maior nos questionamentos que os 

demais, mas pede desculpas ao vereador Júnior se o afrontou.  

O vereador Júnior disse que compreendeu o vereador, que 

concorda com a ideia de limitação, mas que seja como o vereador 
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Klein disse limitar na objetividade, ser mais sucinto possível para 

colher frutos disto aqui. 

O Senhor Presidente convidou o Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior para fazer seus questionamentos. 

Vereador Júnior cumprimentou excelentíssimo senhor 

Presidente, nobres pares vereadores, vereadoras, público que se 

faz presente nesta casa de leis, aos ouvintes da rádio Cultura, 

desejou bom dia a todos e à Cláudia e que seja bem vinda a esta 

casa de leis; falando que a presença dela aqui veio a calhar e para 

ser objetivo comentará dois requerimentos que serão 

apresentados hoje e que versam sobre a atenção básica; então 

irá começar com eles, porque pelo menos diminui a discussão 

posterior. Falou que sabe da necessidade de implantação de 

novas unidades básicas de saúde no município de Naviraí, devido o 

conselho municipal de saúde ter discutido e já ter apontado essa 

necessidade de pelo menos mais três unidades de saúde para 

poder atender a plenitude da população, fora a unidade São 

Pedro por estar ainda em um local alugado e precisa ter sua sede 

própria. Então a partir do momento que assumiu a pasta da 

atenção básica no começo do ano passado, quais os esforços que 

já foram feitos para que houvesse de fato a abertura dessas 

novas unidades e mais do que isso, aponta uma necessidade de 

uma unidade básica de saúde para atendimento específico do 

Conjunto Habitacional Nelson Trad. Informando a todos que 

esteve em todas as unidades no final de semana e encontrou o 

vereador Marcio em alguma delas, por conta da campanha de 

vacinação. Falou que as unidades do Vila Nova e dos dois Paraísos 

já estão com sua capacidade máxima e o Nelson Trad tem 

oitocentos apartamentos que gradualmente serão todos ocupados 

e num cálculo bem simplista, tem público suficiente para uma 

unidade com capacidade plena, então uma das reivindicações é 

que seja implantado de imediato diante das circunstancias que 

está vendo, uma unidade para atender especificamente o Nelson 
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Trad, e quer saber o que a gestão tem feito no sentido de 

implantação de novas unidades de saúde e especificamente de 

uma unidade de saúde para atender o Conjunto Habitacional 

Nelson Trad que está sendo construído a aproximadamente três 

anos, então já era um problema anunciado e quer saber qual a 

medida que já tem tomado e o que se pensa em fazer em relação 

ao atendimento dessas pessoas que tem sido encaminhadas para o 

posto do Varjão? 

 

Cláudia Willermann Flor – com relação ao Nelson Trad é uma 

preocupação do prefeito e de toda gestão, e os pacientes estão 

indo a todas as unidades vizinhas que são no Vila Nova, no Paraíso 

I e II, porque no primeiro momento estão tentando mantê-los 

nos lugares de origem, porque a grande maioria eram desses 

bairros, mas não podem esperar muito tempo, porque senão esses 

postos estarão iguais ao Boa Vista que é uma população bem 

grande. E também essas casas de onde saíram, serão ocupadas 

por outros moradores e irá superlotar as unidades também. 

Então ela e o Wellington estão conversando, na possibilidade em 

montar uma ESF (Estratégia de Saúde da Família), mas talvez um 

socorro de colocar um médico, um enfermeiro e um auxiliar de 

enfermagem como uma unidade básica de saúde, mas pra isso 

foram abertas as inscrições no dia de ontem para os mais 

médicos, é uma oportunidade que Naviraí está tendo e se vier irá 

facilitar muito para concluir essa ideia de ter uma atenção básica 

lá dentro. Mas por enquanto tem acudido esse pessoal no Varjão 

e nos postos de origem, com foco maior na unidade do Varjão. 

 

Vereador Júnior Quer saber quais medidas concretas, desde o 

início da gestão foram feitas além dessa inscrição dos mais 

médicos, que particularmente acha que já deveria ter sido feito 

alguns anos atrás; mas o que de concreto foi feito para de fato 

implantar novas unidades básicas de saúde, novas estratégias da 
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saúde de família para atender essa demanda, inclusive as áreas 

descobertas aqui no município? 

 

Cláudia Willermann Flor Falou que desde o ano passado, o Edvan 

e o próprio Dr. Fábio já tinham iniciado alguns documentos, e o 

prefeito levou em mãos a Brasília para tentar conseguir essas 

unidades, para dividir, separar o Boa Vista e o Sol Nascente que 

é uma demanda muito grande. Então, têm as documentações que 

foram encaminhadas com o pedido para a abertura dessas 

unidades em Brasília, está no Ministério da Saúde que já sabem 

da necessidade, mas enquanto município não pode abrir essas 

unidades básicas por conta, é preciso o apoio do Ministério da 

Saúde, e é esse apoio que foi pedido.  

 

Vereador Júnior Disse que acredita que os vereadores irão 

aprovar o seu requerimento, então irá encaminhá-lo e obviamente 

vai querer cópia de toda essa documentação, inclusive do 

cadastramento desse pleito no SICONV se ele tiver sido feito, 

para poder medir esse gesto de fato de investir, porque não vê 

outra solução possível para atender o Nelson Trad, a não ser a 

abertura de uma nova unidade básica, mesmo que ainda sem a 

estratégia, sem o corpo todo, o município vai ter que se mexer, 

não dá para esperar o apoio do Ministério da Saúde, com todo 

respeito não dá para esperar o apoio do governo do estado, isso 

tem que ser construído posteriormente, até porque acredita que 

deveria ter sido construído anteriormente; mas enfim, assim que 

os documentos chegar estará analisando e se manifestando aqui. 

 

Falou ainda que tem visto uma grande dificuldade, inclusive 

relatado pelo gerente anterior Senhor Edvan, em depoimento a 

CEI da saúde que foi tocada no começo desse ano, a respeito da 

utilização dos recursos do PMAQ (Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), porque 
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acompanha os extratos bancários do PMAQ, e a conta passa na 

casa de oitocentos mil a um milhão sempre e as unidades de 

saúde sofrendo falta de inúmeros insumos e medicamentos que 

são utilizados e necessários para o atendimento do dia a dia da 

rotina. Então quer saber a respeito da utilização desses 

recursos, se está conseguindo utilizar melhor? Porque a última 

informação que teve ainda no começo desse ano, era de extrema 

dificuldade na utilização e na destinação dos recursos para de 

fato atender as necessidades das unidades básicas. 

 

Cláudia Willermann Flor Falou que o vereador já deixou bem 

claro, informando que só podem usar esse dinheiro com insumos, 

infelizmente não podendo usar com reformas, com material 

permanente; mas agora no mês de agosto foi pago na média de 

trezentos e quarenta mil de insumos, que é com material de 

limpeza, alarme, gráfica, internet, aluguel do São Pedro que está 

sendo pago com esse recurso, alguns medicamentos, porque 

trocou ideia com a Elida para ver a possibilidade de pagar alguns 

medicamentos que são usados na atenção básica e ela está se 

inteirando bem disso e está dando certo, e também a empresa 

H2L que é das máquinas de cópias. 

 

Vereador Júnior Perguntou se ela está dizendo que agora a 

gestão está conseguindo utilizar os recursos? 

 

Cláudia Willermann Flor respondeu que sim. 

 

Vereador Júnior Perguntou se tem alguma programação de 

realização de capacitação, porque sabe que raramente isso tem 

sido feito, e sabe que esse recurso prevê capacitações 

específicas para os auxiliares, enfermeiros, agentes 

comunitários, enfim aqueles que estão nas unidades básicas de 
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saúde; tem previsão de capacitações a serem realizadas para 

esses profissionais de atendimento da rede básica? 

 

Cláudia Willermann Flor disse que tem sim e esses dias, embora 

não precisou usar o recurso do PMAQ, o ministério da saúde veio 

com a Saúde do Homem e foi muito produtivo. Agora no 

Setembro Amarelo que é todo voltado para a saúde mental, terá 

uma programação no dia 13 com uma palestra com uma pessoa de 

Campo Grande, trazendo para todos os profissionais de saúde 

sobre a saúde mental; teve algumas oficinas com a Dinaci e tem 

também vários projetos para trazer mais oficinas; para os 

agentes comunitários, o Wellington está vendo com o corpo de 

bombeiros para fazer uma oficina de primeiros socorros, então 

esse é um momento em que estão focados com o pensamento 

bastante voltado pra oficinas para profissionais, porque está 

tendo muita cobrança deles. 

 

Vereador Júnior Falou sobre a existência ainda de aparelho de 

ar condicionado em algumas unidades de saúde a quase dois anos 

sem serem instalados e a unidade necessitando. Quer saber o que 

está acontecendo. Falou também do mamógrafo que não está 

funcionando mais de ano já, raio x da assistência que não está 

funcionando e os pacientes estão sendo encaminhados para o 

hospital correndo riscos por conta da exposição e ainda sobre o 

eletrocardiograma que está na mesma situação, então está indo 

tudo na contramão do que tem se pregado na saúde que é 

justamente tirar as pessoas de dentro do hospital e resolver nas 

unidades de saúde. Então tem mamógrafo, raio x e 

eletrocardiograma que não estão funcionando e quer saber o 

porquê e se há previsão para eles funcionarem? E os aparelhos de 

ar condicionado que são de emendas parlamentares de 2016, 

estão ainda nas unidades de saúde encaixotados sem estarem 

funcionando? 
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Cláudia Willermann Flor Pediu licença para voltar a falar dos 

treinamentos, informando que na sexta-feira foi realizada uma 

tarde de treinamento para os dentistas, com uma oficina sobre a 

saúde bucal, sendo muito produtivo. Em relação aos ares 

condicionados estava amarrado porque o material necessário que 

precisa para instalar não vem junto, e tem a licitação que demora 

um pouquinho, mas agora está chegando e serão instalados, 

embora alguns ares são grandes para determinado local, mas 

estão vendo a possibilidade de montar todos os aparelhos, até 

porque tem uma cobrança muito grande e Naviraí é muito calor. 

Em relação ao mamógrafo é preciso que esteja pronto até porque 

em outubro tem a campanha do outubro rosa, então com certeza 

estará funcionando, e a empresa que ganhou fará a manutenção e 

uma correção por dois anos, então terá a garantia de mais 

rapidez se tiver a intercorrência de quebrar ou acontecer alguma 

coisa. O Raio x vai para o pregão no dia 05 de setembro, ainda 

está no processo de contratar empresa para consertar. O 

aparelho de eletrocardiograma, a empresa que ganhou pediu um 

prazo de mais ou menos dez a vinte dias para calibrar o aparelho 

e instalar, então acredita que o aparelho já está no centro de 

especialidades e logo estará funcionando. 

 

Vereador Júnior agradeceu pela disponibilidade dela e pediu 

permissão para esperar acontecer, não por desacreditá-la, de 

forma alguma, mas é que já está aguardando o mamógrafo há dois 

anos, e já ouviram e repassaram vários prazos para a população 

que sempre cobra, e já teve dois outubros rosa sem o mamógrafo 

e está caminhando para o terceiro, mas vai cobrar novamente, irá 

acompanhar os prazos que deu, e sendo cumpridos fará questão 

de ir a tribuna fazer menção de que realmente os prazos foram 

cumpridos desta vez, porque das outras vezes não foram. 
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Cláudia Willermann Flor Disse que o outubro rosa esse ano terá 

uma programação muito grande, com campanhas envolvendo a 

participação de todos os funcionários e não dá para fazer uma 

campanha sem um mamógrafo. 

 

Vereador Júnior Comentou que essa é a sua preocupação, sabe 

que as vereadoras aqui fazem essa menção muito fortemente de 

estimular as mulheres para procurarem as unidades por conta do 

outubro rosa e fica muito difícil de conseguir conciliar e de fato 

atingir a população que não tem o principal aparelho de toda 

campanha não funcionando. Então irá aguardar e acredita nas 

boas intenções e espera que os prazos sejam efetivamente 

cumpridos. E perguntou quantas áreas descobertas de estratégia 

de saúde da família tem em Naviraí? 

 

Cláudia Willermann Flor em relação a agente comunitário não 

tem cem por cento todos os postos realmente coberto. No posto 

Maria de Lourdes tem uma área descoberta, no Paraíso I uma 

área descoberta, no Paraíso II também uma área descoberta, no 

Ronan Marques uma, no São Pedro uma e no Sol Nascente duas 

áreas descobertas. Ao todo, sete microáreas descobertas, mas 

não totalmente descobertas, porque o agente comunitário da 

área vizinha se mobiliza para sempre tentar atender essa 

população. 

 

Vereador Júnior Qual a medida que a administração pretende ou 

já tem tomado para poder garantir a cobertura cem por cento 

dessas áreas, principalmente as que foram citadas? 

 

Cláudia Willermann Flor Falou que é uma preocupação muito 

grande porque gostariam de estar cem por cento coberto, mas 

por conta da lei de responsabilidade fiscal é complicado, mas 

está estudando uma forma para estar contratando mais 
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funcionários. E essa cobrança não é só dos vereadores, é também 

da população, mas estão tentando atender essa necessidade com 

os agentes comunitários das áreas vizinhas. E hoje não pode dar 

uma data prevista para contratação desses agentes comunitários, 

porque estão num momento de contenção de despesas, de cortar 

gastos, de cortar alguns cargos inclusive dentro da saúde, para 

depois pensar em regularizar essa situação. 

 

Vereador Júnior Informou que no sábado agora houve o dia “D” 

da Campanha de Vacinação contra pólio e sarampo e conversando 

nas unidades de saúde e já com conhecimento prévio dessa 

situação, irá fazer uma pergunta e um pedido, porque soa injusto 

o que acontece e impraticável na verdade. Falou que sabe que os 

servidores das unidades básicas de saúde quando participam 

dessas campanhas e também por conta da responsabilidade de ir 

aos fins de semana para fazer a leitura da temperatura da 

geladeira das vacinas, não tem o recebimento de horas extras 

que é o justo, é o correto, mas acaba sendo recompensado em 

folgas. Mas a enfermeira chefe não tem sequer condição de 

pagar a folga para o funcionário, porque tem muitas campanhas, 

tem que ir todo final de semana para fazer a leitura da 

temperatura, então tem o acúmulo de folgas e tem gente que se 

fizer o levantamento, terá trinta dias de folga. E como irá fazer 

se já tem equipe mínima e todos sabem da dificuldade que tem 

enfrentado principalmente os auxiliares de enfermagem no 

tocante a fazer o atendimento de qualidade e registrar esse 

atendimento no sistema que é falho, que não atende a plenitude 

das necessidades. Então pergunta o porquê disso e se falar que é 

para conter gastos, irá falar que estão contendo gastos no lugar 

errado, porque tem outros lugares que podem ser cortados e 

devem ser cortados e não penalizar aqueles que ganham menos. E 

fazer um apelo, para tratar os servidores da unidade básica 

referente às horas extras, da mesma forma que tratam os 
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servidores que estão no hospital. Porque o trabalhador que 

exceda a sua carga horária semanal tem que receber hora extra, 

é justo que receba; a folga é interessante, pode até ser 

pactuada, mas tem que ser convencionado, tem que ter um acordo 

coletivo ou uma convenção coletiva. Esses servidores dos quais 

estão tratando aqui, são os que têm os menores salários e 

precisam ter valorização profissional, que é tratar de condições 

de trabalho e remuneração. Então faz esse apelo para não ter 

mais essa prática, porque isso é uma economia equivocada e 

impraticável, tem que valorizar esses profissionais, tem que 

pagar hora extra quando a carga horária for excedida, seja em 

campanha, seja na leitura de temperatura da geladeira, tem que 

ser justo com essas pessoas que estão se dedicando no dia a dia 

a fazer uma saúde de qualidade para todos. Agradeceu a 

presença da Cláudia e disse que estará acompanhando. 

 

O Senhor Presidente convidou o vereador Eurides Rodrigues para 

fazer seus questionamentos. 

 

Vereador Eurides Rodrigues cumprimentou a todos os 

presentes, aos ouvintes da Rádio Cultura, a Cláudia e disse que as 

perguntas que iria fazer o vereador Júnior já fez, que era 

principalmente sobre o atendimento aos moradores do Nelson 

Trad que são na Santa Casa e no posto, mas gostaria de saber se 

não tem como remanejar para um posto mais perto? 

 

Cláudia Willermann Flor falou que foi a explicação que já deu, no 

sentido de se preocupar em superlotar esses postos de saúde 

como aconteceu com o Boa Vista e o Sol Nascente, que conforme 

foi crescendo em volta, foram aos postos mais próximos onde 

superlotou e agora tem uma demanda difícil de acudir. E um PSF 

ou ESF não podem ser colocados dois médicos, tem que ser um 

médico só, na unidade básica de saúde até pode; mas eles estão 
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sendo atendidos nos postos de origem deles e os que não podem 

vão ao Varjão, mas é uma preocupação que vai tentar resolver da 

melhor maneira. 

 

Vereador Eurides Rodrigues agradeceu. 

 

O Senhor Presidente convidou o vereador Ederson Dutra para 

fazer seus questionamentos. 

 

Vereador Ederson Dutra cumprimentou o Senhor Presidente, os 

nobres edis, Wellington falando que ele é sempre muito 

prestativo na santa casa e na secretaria de saúde, a Cecília, a 

Izildinha, e a Valéria que é símbolo de competência, um exemplo 

que deveria ser seguido pelos demais funcionários da prefeitura. 

E falou à Claudia que suas questões seriam baseadas no que o 

Júnior falou, referente ao raio x, ao mamógrafo, mas vai 

aproveitar para tecer um comentário, falando que quem deveria 

estar sentado aqui agora não seria a Claudia, mas o prefeito 

Izauri que deveria ter sido o primeiro a ser chamado, porque o 

problema não é o atendimento, não são os funcionários da santa 

casa, não são os enfermeiros, nem os médicos, todos são 

excelentes, apesar de estarem trabalhando num estado de 

guerra, porque se viram com o que tem; na verdade o problema de 

Naviraí é a gestão, essa licitação que não funciona, um prefeito 

que não vem na câmara, que não vai ao hospital, não vai a um posto 

de saúde, um prefeito que não quer encarar o povo. Daí tem que 

trazer a Claudia para dar explicações, e isso é injusto, porque é 

tudo por incompetência do prefeito infelizmente. Então reafirma 

que quem deveria estar aqui é o prefeito, mas parabeniza a 

Claudia por seu trabalho, por ser uma pessoa competente, com 

história na saúde de Naviraí e sabe que tudo o que ela falou é 

verdade; disse que ele está à disposição de todas as demandas, 

já conseguiu três ambulâncias, mas está sempre correndo atrás 
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dos deputados para conseguir mais emendas e verbas para 

remédios, mas o que é preciso mesmo é que o prefeito os ouça e 

também à população. 

 

O Senhor Presidente convidou a vereadora Rosangela Farias Sofa 

para fazer seus questionamentos. 

 

Vereadora Rosangela Farias Sofa Cumprimentou o Senhor 

Presidente, nobres edis, pessoas presentes e ouvintes da Rádio. 

E disse à Cláudia que não consegue entender porque o mamógrafo 

não foi consertado nestes dois anos, porque se fizer o cálculo o 

gasto deve ter sido muito maior, porque levar os pacientes para 

Nova Andradina têm gastos com combustível, com alimentação do 

motorista, dos pacientes, fora o risco que correm nas estradas 

saindo na madrugada; e se estão falando de contenção de 

despesas, que não pode gastar, já deveria ter consertado esse 

mamógrafo há muito tempo. Outra coisa que a entristece é 

lembrar-se das mulheres só nas campanhas, sendo que a mulher 

tem que ser lembrada todo momento. E perguntou se os médicos 

dos PSF`s são contratados ou concursados? 

 

Cláudia Willermann Flor informou que a maioria dos médicos são 

concursados e somente quatro são contratados, inclusive venceu 

os contratos agora e teve uma seletiva, que são esses médicos 

que vão ser chamados agora, alguns já trabalham e irá para o Sol 

Nascente que está descoberto. 

 

Vereadora Rosangela Farias Sofa perguntou qual a carga 

horária desses médicos e se eles cumprem a hora certa? 

 

Cláudia Willermann Flor disse que são oito horas, com o ponto 

eletrônico para que cumpram certo, e também fazem as visitas 

domiciliares. 
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Vereadora Rosangela Farias Sofa Falou que sabe que existe por 

parte desta gestão o interesse, o compromisso de organizar, de 

exigir dos profissionais o comprometimento com o cumprimento 

do horário, porque já houve épocas em que os horários não eram 

cumpridos; está presenciando várias mudanças que acha muito 

importante, como os servidores que estavam em desvio de 

função, estão voltando ao cargo de concurso, e nesse momento, a 

gestão tem trabalhado para corrigir certos erros, então quer 

saber se o centro de especialidades tem relógio ponto, porque 

tem recebido várias reclamações? 

 

Cláudia Willermann Flor disse que será colocado logo, porque 

ainda estão ajustando os horários dos médicos especialistas. No 

Varjão já foi colocado, mais ainda falta ajustar os horários, mas 

estão na reta final para organizar essa parte.  

 

Vereadora Rosangela Perguntou por que agenda todos para às 

sete horas da manhã? 

 

Cláudia Willermann Flor Falou que a população sabe que a 

unidade básica abre as sete e todos vão neste horário, é livre 

demanda e quem acaba mandando no horário é o próprio paciente. 

O posto de saúde é aberto oito horas por dia e conforme vai 

sobrando vaga vai atendendo, e se o paciente chegar dez horas 

ou dezessete horas e tiver vaga, será agendado. 

 

Vereadora Rosangela falou que no posto de saúde do Boa Vista, 

antigamente fazia agendamentos todos os dias, mas depois 

mudaram e só fazia os agendamentos na sextas-feiras; as 

pessoas começaram a reclamar, porque muitas iam as quatro da 

manhã para fazer o agendamento, então quer saber como esse 

pessoal está sendo atendido hoje? 
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Cláudia Willermann Flor Quando o paciente ia a qualquer 

momento marcar a consulta, se delongava para o mês todo e se 

bobeasse entrava para o próximo mês, porque ele se esquecia da 

consulta por ser livre demanda, embora não ficava vaga porque 

sempre tinha alguém para colocar no lugar. Então foi sugerido 

fazer uma livre demanda dentro da semana, fizeram um 

experimento e quando a vereadora esteve no local, foi o primeiro 

dia e a população ficou meio apavorada porque não entenderam. 

Agora faz um convite a vereadora para ir ao posto, porque tem 

dias em que na quarta-feira ainda tem vaga, porque agora eles 

entenderam o agendamento e podem chegar a qualquer hora e 

marcar dentro da semana. E só colocaram o limite da semana para 

não se delongar muito essa fila e eles acabarem esquecendo o dia 

da consulta. 

 

Vereadora Rosangela falou que gostaria de fazer das palavras 

do Júnior as suas no que se refere ao Raio X, porque esteve na 

santa casa, assim como vai quase todos os dias, e parabenizou o 

Wellington e toda equipe porque estão trabalhando e se 

esmerando realmente, porque está vendo que a saúde está 

pegando o caminho certo e está tendo melhoras. Mas na questão 

do Raio X quando desvia todos para a santa casa, gera conversas 

porque as pessoas não sabem o que está acontecendo. É 

necessário consertar para desafogar e ir pra lá só quem 

realmente precisa, e as pessoas precisam aprender a procurar 

seu posto, porque cada setor tem um e precisa ser utilizado, e se 

não tiver o que procuram tem que reclamar mesmo, seja na 

câmara ou com o Wellington, mas tem que fazer funcionar, 

porque esses profissionais estão recebendo e tem que atender 

bem a todos.  
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Cláudia Willermann Flor reforçou que se preocupa com as 

mulheres sim, fazendo todo um trabalho, com preventivo nas 

unidades toda semana, com o toque de vida que é o toque nas 

mamas e sempre tem uma enfermeira para atender as mulheres; 

falou também que fica muito triste quando um aparelho quebra e 

a população tem que ir o hospital municipal, não é isso que quer, 

porque está indo contra tudo com o que tem trabalhado que é 

fortalecer a unidade básica de saúde com a família, e a sua 

preocupação é fazer um vínculo com a família e o posto de saúde, 

para que o problema seja resolvido ali no posto, e em seus 

projetos, quer juntamente com os agentes comunitários fazer um 

trabalho árduo acompanhado às visitas nas casas.  

 

Vereadora Rosangela disse que quando falou da mulher, não quis 

dizer só na saúde, mas mulher em tudo, porque mulher é o dia a 

dia da sociedade e tem que ser lembrada todo dia. Falou ainda 

que irá trazer o projeto do Coronel Dominoni que se chama 

Acalento, que é uma sala específica para mulher, mulher que foi 

violentada, que precisa fazer um corpo delito no hospital, a 

mulher que precisa de atendimento exclusivo, esse projeto já foi 

apresentado em Dourados, Campo Grande e outras cidades de 

MS e irá convidá-lo para vir em Naviraí. 

 

O Senhor Presidente convidou a vereadora Maria Cristina 

Tezolini Gradella para fazer seus questionamentos. 

 

Vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella cumprimentou o 

Senhor Presidente, Cláudia Flor, Wellington, a toda equipe da 

gerência de saúde, público presente e vereadores. Falou que é um 

enorme prazer receber a Cláudia, uma pessoa que admira como 

pessoa, como profissional, sua amiga, enfermeira como ela, mas 

como outros colegas disseram na condição de vereadores, é 

preciso fazer algumas cobranças que a própria população pede; o 
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vereador Júnior já fez algumas que iria fazer em relação aos 

equipamentos do centro de especialidades e em relação ao 

recurso do Pmaq, mas ainda tem algumas dúvidas. Em relação ao 

centro de especialidades médicas, tanto a impressora do 

mamógrafo, como a impressora do Raio X são alugadas, e quer 

saber se nesse período de dois anos que o mamógrafo está 

quebrado e o Raio X que se encontra quebrado aproximadamente 

uns cinco meses, a prefeitura continua pagando aluguel por essas 

impressoras? E também as impressoras dos consultórios, 

especificamente do centro de especialidades que estão sem papel 

sulfite para imprimir ficha de atendimento, e salvo engano, nos 

contratos a empresa tinha que fornecer a folha sulfite, então o 

que está acontecendo que não está suprindo esse material? 

 

Cláudia Willermann Flor Em relação ao pagamento das 

impressoras não pode afirmar se estão sendo pagos sem uso, mas 

a Lurdinha acabou de informar que não está pagando aluguel. 

 

Vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella Quer saber em 

relação ao recurso do Pmaq, que é para custeio e também serve 

para pequenos reparos nas unidades de saúde, como consertar um 

vidro quebrado, maçaneta, fechadura, mas tem postos de saúde 

com vidros quebrados há mais de dois anos na frente da unidade, 

sendo que pode ser usado o recuso do Pmaq. 

 

Cláudia Willermann Flor Falou que foi ver essa questão dos 

vidros no Varjão e trocou tudo, mas não com recurso do Pmaq, 

porque não tem Pmaq lá, mas como houve muito roubos nestes 

tempos atrás nos postos, quebraram muito vidros, então é feito 

um orçamento, mas de repente quebra outro vidro e tem todo o 

trâmite a seguir, mas está tentando repor todos esses vidros.  
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Vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella Falou que já esteve 

na coordenação de postos, a mesma condição da Claudia e tem 

horas que a gerência de saúde precisa ter essa autonomia, 

independente da gerência de obras que não tem nada haver com 

isso, porque o recurso é da saúde, então tem que cotar com a 

empresa de vidros, tirar medidas e fazer a licitação. No São 

Pedro tem vários vidros quebrados na casa alugada e tem que ver 

se a responsabilidade é do dono ou da prefeitura, mas tem que 

consertar. 

 

Cláudia Willermann Flor Informou que a impressora do Raio X é 

comodato com o Estado, então não pagam, e a H2L de sulfite tem 

uma nova empresa que ganhou e está nesse tramite dessa troca 

de empresa, mas já vai começar a entregar as folhas de sulfite.   

 

Vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella disse que quando a 

gestão de um modo geral, de todos os setores fala que agora irá 

fazer esse “agora” leva anos e é preciso dar um retorno para a 

população que fica perguntando, então irá cobrar e acompanhar 

pra ver se realmente está acontecendo. E perguntou sobre a 

impressora do mamógrafo. 

 

Cláudia Willermann Flor disse que impressora do mamógrafo é 

do centro de especialidades, porque pagaram. 

 

Vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella disse que essa 

impressora do mamógrafo não é de propriedade do município, que 

sempre foi alugada, é contrato de aluguel.  

 

Cláudia Willermann Flor disse que irá averiguar e depois retorna 

para a vereadora. 

 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 22 de 39 
 

SECRETARIA 

 

O Senhor Presidente convidou o vereador Claudio Cezar Paulino 

da Silva para fazer seus questionamentos. 

 

Vereador Claudio Cezar Paulino da Silva cumprimentou o 

Senhor Presidente, Vereadores, Vereadoras, Cláudia, e disse que 

as perguntas que iria fazer quase todas foram feitas pelos 

vereadores, então falou de uma indicação que já foi feita algumas 

vezes aqui, sobre construir cobertura em frente aos postos de 

saúde dos bairros; quer saber se tem algum projeto para ser 

feito? 

 

Cláudia Willermann Flor falou que não tem projeto ainda, mas 

nada impede de fazer esse planejamento quando tiver alguma 

reforma nos postos. 

 

Vereador Claudio Cezar Paulino da Silva disse que gostaria de 

ver esses postos de saúde com um visual bonito, acolhedor, mas 

infelizmente aqui em Naviraí não vê isso, e um exemplo é o posto 

de saúde do Sol Nascente que ao lado tem um terreno baldio que 

é uma sujeira, não é da prefeitura, mas a vigilância tem o poder 

de notificar e fazer com que o proprietário limpe o terreno. 

Então sugere que seja feito melhorias em frente a esses postos 

de saúde, para ficar um ambiente mais acolhedor para as pessoas 

que frequentam o local.  

E pediu informações do que está sendo feito para melhorias no 

geral dessa pasta que está à frente. 

 

O Senhor Presidente convidou o vereador Josias de Carvalho 

para fazer seus questionamentos. 

 

Vereador Josias de Carvalho Cumprimentou o Senhor 

Presidente, nobres pares, agradeceu a presença do pastor 

Adrian, presidente do Conselho de Pastores e Ministros desse 
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município, do Paulo Tenório, Jaime Dutra, Lanieri, Claudemir 

Werli, Jeninho, Zé Luiz, Joice, o Wellington que tem se 

destacado com muita iniciativa e muita força para mudar a 

situação da saúde, a Cecilia, a Lurdes e a Élida que fazem parte 

desta equipe, e à coordenadora das unidades de saúde, Cláudia 

que está respondendo essas perguntas importantes; aproveitou 

para parabenizar essa câmara pela força e transparência, porque 

essas perguntas e críticas são para acrescentar e somar para que 

a saúde melhore para atender os anseios dos munícipes. Disse 

que os vereadores tem a prerrogativa de estar buscando 

emendas, é um papel importante, porque estão sempre buscando 

algumas demandas para o município, principalmente no que tange 

a saúde, e falou que o deputado estadual João Grandão atendeu 

um pedido seu, enviando vários computadores, máquinas de lavar, 

autoclave, bebedouros para as unidades de saúde. Comentou 

também, que em 2016 tivemos um surto, que é uma questão de 

ordem sanitária a epidemiologia, onde esta casa participou no 

sentido de somar junto com a saúde, fazendo a devolução ao 

município de cento e cinquenta mil reais para comprar doses de 

vacina para atender a população. Mas hoje corremos o mesmo 

risco, porque tem a febre amarela que assola o país, as gripes que 

sempre sofrem mutações, e parece que podemos passar um surto 

nessa gestão também, então quer saber se essas unidades de 

saúde tem estrutura para atender essa demanda caso aconteça 

um surto na proporção de 2016? 

 

Cláudia Willermann Flor com relação a vacina da gripe graças a 

Deus conseguiu resolver o problema, onde não teve um mal maior, 

fizeram a campanha certo, embora as pessoas se assustam e 

querem tomar tudo de uma vez, mas existe um critério a ser 

utilizado e tem que ser cumprido, mas as vacinas que o município 

comprou atendeu a todos no momento certo. Agora nesse 

momento em relação à vacina do sarampo que é uma preocupação 
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que existe em fronteiras, com essa demanda de pessoas que tem 

entrado no Brasil, esse socorro está acontecendo. E para o nosso 

município, teve a campanha sábado, embora a campanha tenha 

sido focada na poliomielite teve a vacina do sarampo, foram 

vacinas as crianças de um ano a menor de cinco anos, em relação 

aos adultos basta uma vacina para as pessoas estarem 

imunizadas, e essa preocupação em Naviraí não ocorre.  

 

Vereador Josias de Carvalho falou que as pessoas por falta de 

informação acabam criando uma situação complicada, mas esse é 

um momento oportuno para fazer esclarecimentos à população. 

Agradeceu a presença da Cláudia e da equipe do Wellington e 

falou que o prefeito tem trabalhado e tem corrido atrás de 

emendas, porque todos sabem que a saúde recebe a quantia 

miserável do governo para atender as demandas dentro da saúde, 

mas hoje as coisas parecem estar caminhando melhor, como é o 

caso da farmácia básica que já está atendendo as demandas da 

população e agradeceu o trabalho da Cláudia dentro dos PSF´s 

que é feito com muita responsabilidade.  

 

O Senhor Presidente convidou a vereadora Lourdes Elerbrock 

para fazer seus questionamentos. 

 

Vereadora Lourdes Elerbrock cumprimentou todos os colegas 

nobres edis, a população presente, ouvintes da Rádio Cultura e 

falou que todas as perguntas que faria, já foram feitas e 

respondidas, mas quer saber se uma pessoa doente chegar ao 

PSF naquele momento tem que marcar consulta para retornar 

outro dia? 

 

Cláudia Willermann Flor Disse que tem a equipe de enfermagem 

para avaliar o paciente e se precisar da consulta naquele 
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momento tem a vaga de reserva para atendimento de emergência, 

tanto no período da manhã quanto no período da tarde. 

 

Vereadora Lourdes Elerbrock perguntou como está a situação 

sobre os medicamentos nos postos. 

 

Cláudia Willermann Flor falou que melhorou bastante e está 

suprimindo dentro da necessidade, mas não tem todos os dias 

porque precisa do farmacêutico para entregar, então uma vez por 

mês o paciente é avisado que receberão seus medicamentos na 

unidade, principalmente os pacientes hipertensos e diabéticos. 

 

Vereadora Lourdes Elerbrock falou que há poucos dias viu uma 

situação de uma pessoa que morava ao lado do posto de saúde 

Ronan, se mudou para o outro lado da cidade, mas continua sendo 

atendida ali, e quando chegou o médico não estava. Então quer 

saber se não tem como avisar as pessoas da falta do médico?  

 

Cláudia Willermann Flor informou que os pacientes agendados 

que deixam o número do telefone, eles tentam avisar, mas muitas 

vezes não conseguem falar com eles.   

 

Vereadora Lourdes Elerbrock agradeceu a presença dela aqui, 

disse saber que está melhorando e se Deus quiser vai ficar muito 

bom e que os vereadores estão trabalhando também para isso e 

agradeceu a todos da saúde, mas que está esperando a volta das 

cirurgias eletivas. 

 

O Senhor Presidente agradeceu a presença da Senhora Cláudia 

Willermann Flor e os esclarecimentos prestados, estando a 

mesma dispensada da composição desta mesa. 
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Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de Informações, 

Indicações e Moções: 

 

Requerimento nº 045/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Wellington de Mattos Santussi, 

Gerente de Saúde, requerendo que seja encaminhado o relatório 

detalhado, acompanhado de cópias de documentos 

comprobatórios, das medidas que foram adotadas pela Gerência 

de Saúde com vistas a implantação de novas Unidades Básicas de 

Saúde em nosso município nos últimos dois anos. Indicamos ainda 

que seja implantado em caráter de urgência, um Posto de Saúde 

da Família - PSF, para atendimento exclusivo dos moradores do 

Conjunto Habitacional Nelson Trad. O Senhor Presidente colocou 

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

falou a respeito desta situação hoje, que é referente a abertura 

de novas unidades básicas de saúde para o atendimento às 

pessoas do Conjunto Habitacional Nelson Trad e que seja em 

caráter de urgência, porque está vendo que dia a após dia o 

problema tende a se agravar. O Senhor presidente colocou em 

votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 113/2018 de autoria da Vereadora Rosângela 

Farias Sofa; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, 

requerendo maior agilidade no andamento do projeto de 

construção do novo Cemitério municipal. Lembrando, que 

informações já foram anteriormente solicitadas por esta Casa de 

Leis, por meio do Requerimento n° 26/2017, de autoria do 

Vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva e outros edis, e 

do Requerimento n° 35/2018, de autoria da Vereadora Lourdes 
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Elerbrock. Entretanto, entendemos ser imprescindível reiterar 

tal pedido, pois o cemitério existente já está com sua capacidade 

praticamente esgotada, e não vemos o projeto sair do papel. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra a 

vereadora autora, falou que o modelo implantado no cemitério há 

décadas atrás está ultrapassado e nunca teve uma organização 

de limites, e ao longo do tempo houve uma desordem, sem 

tamanho definido para construção de túmulos e gerou uma 

desigualdade, porque muitos túmulos tem área de descanso, 

enquanto outros estão sendo enterrados no trajeto de passar. 

Disse que não está criticando quem construiu grandes túmulos, 

apenas falando que nunca houve uma limitação de espaço e diante 

dessa problemática que enfrentamos pela falta de um cemitério, 

conversou com o prefeito e com a Ana Paula, mas foi informada 

que o novo cemitério ainda não será feito esse ano, então ela, o 

vereador Fi da Paiol e outras pessoas estiveram no cemitério 

fotografando espaços vazios que possam ser oportunizados com 

futuras covas para tentar resolver esse problema. E também irá 

divulgar a lei que estabelece o tempo necessário para fazer o 

túmulo. Um aparte do vereador Ederson falando que muitas 

pessoas não tem poder aquisitivo para poder construir um túmulo, 

então não acha que deva ir por esse viés, tem que deixar aqueles 

mortos em paz, e o prefeito tem que construir outro cemitério. 

Um aparte do vereador Claudio Cezar falando que como também 

esteve no cemitério, viu que dá pra fazer muitas coisas antes de 

começar a retirar os restos mortais, é só fazer uma 

reorganização e tirar algumas árvores, para que haja mais espaço 

para novos sepultamentos, concorda que um novo cemitério deva 

ser feito o mais rápido possível, mas sabe que não será a um 

curto prazo essa construção do novo cemitério, então tem que 

readequar. Com a palavra o vereador Simon que cumprimentou a 

todos e disse que é sempre bom discutir a respeito do cemitério, 

porque esse é um pedido antigo e também porque a construção do 
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novo cemitério foi uma promessa de campanha do prefeito que 

ainda não cumpriu, chegou a trazer o projeto com estudos 

aprofundados para saber se não iria atingir o lençol freático, mas 

como acontece nesse governo, foi apenas um sonho. Um aparte do 

vereador Júnior do PT que enalteceu a vereadora Rosangela que 

se propôs a fazer um estudo para tentar ajudar a resolver esse 

problema, mas é o que foi falado nos questionamentos à Claudia, 

são prazos e mais prazos que deram para a construção de um 

novo cemitério e nenhum dos prazos foi cumprido, então estamos 

exatamente na mesma condição em que iniciou a gestão, com o 

terreno adquirido pela gestão anterior e de concreto é só isso 

que tem até hoje. Parabenizou a vereadora Rosangela pela 

preocupação, falando que é mais do que justo, porque no momento 

de dor em que as pessoas passam e ainda ter que tomar esse tipo 

de decisão e esbarrar numa grande burocracia pela falta de 

espaço, isso precisa acabar urgente. O vereador Simon disse a 

vereadora Rosangela que está a disposição para acompanhar e 

resolver de uma vez por todas esse problema do cemitério, 

porque acredita que a prefeitura não vai ter condições de fazer 

o novo cemitério e nem condições de assumir isso, então tem que 

pensar numa maneira de resolver o problema e mostrar a solução. 

Até sugere uma terceirização, com uma licitação transparente, 

um processo digno para fazer um cemitério para abrigar os entes 

queridos. O Senhor presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. 

 

Requerimento nº 115/2018 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 que seja encaminhado relatório 

detalhado da utilização dos recursos do Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ a 
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partir de janeiro de 2017 até a presente data. Que sejam 

encaminhados, ainda, o saldo e o extrato bancários, atualizados, 

da conta referente ao recurso mencionado, datados a partir de 

janeiro de 2017, até a presente data. O Senhor Presidente 

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

já questionou a Sra. Cláudia Flor a respeito da utilização do 

recurso do PMAQ. O Senhor presidente colocou em votação, 

sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 117/2018 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara; 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 a verificação da possibilidade de 

disponibilizar uma van para transportar os alunos da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, para 

apresentação de trabalhos no V Encontro de Educação 

Matemática nos Anos Iniciais e IV Colóquio de Práticas Letradas, 

que serão realizados nos dias 30/08/2018, 31/08/2018 e 

01/09/2018, na cidade de São Carlos - SP.  O Senhor Presidente 

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

hoje de manhã foi procurado por alunas da Universidade Federal 

de MS solicitando ajuda para irem a São Carlos – SP, para 

apresentar seus trabalhos. E é obrigação do município leva-las, 

uma vez que estarão fazendo a divulgação do nome de Naviraí, 

até conversou com a Fátima para que ela veja com o jurídico a 

legalidade da situação, porque Naviraí tem que assumir esses 

compromissos e dar apoio necessário às escolas. Um aparte da 

vereadora Rosangela falando que essas alunas precisam de todo 

apoio possível, porque estão levando o nome do município para ser 

reconhecido, então é necessário investir na educação e no 

desenvolvimento intelectual do ser humano e espera que esse 

pedido seja atendido. O vereador Marcio solicitou que os treze 
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vereadores assinem para que tenha mais peso e que esse ônibus 

seja cedido. Com a palavra o vereador Josias falando que também 

foi procurado pelos alunos, e se vieram até aqui, é porque de 

alguma forma acreditam nos vereadores para ajuda-los nessa 

demanda, então foi com eles falar com o prefeito, que pediu para 

que fizessem um requerimento que será encaminhado para o 

setor jurídico para obter a resposta. Aproveitou para 

parabenizar o vereador Marcio por estar oficializando essa 

cobrança e espera que o prefeito tenha sensibilidade e use sua 

força política para atender a demanda desses jovens. Um aparte 

do vereador Klein falando que vai conversar com o prefeito para 

que reative a fundação de esportes com dotação orçamentária, 

que poderá receber emendas, verbas e terá recursos para 

comprar ônibus, para que realize esses eventos sem qualquer tipo 

de problema. O vereador Josias sugere ao prefeito que faça uma 

licitação e contrate uma empresa para atender essa demanda. 

Acredita que o prefeito é bem intencionado e estará correndo 

atrás dessa situação para resolver da melhor forma possível. O 

Senhor presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Indicação n° 067/2018 de autoria do Vereador Ederson Dutra; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José 

Izauri de Macedo, com providências para a Senhora Ana Paula 

Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, indicando que seja 

viabilizado o rebaixamento dos canteiros centrais na Av. Caarapó, 

para que se transformem em estacionamento, nos trechos 

compreendidos entre as ruas: - José Ferreira e Porfírio 

Marcelino de Araújo, onde falta a conclusão do estacionamento; - 

Porfírio Marcelino de Araújo e Honório João da Silva, em toda a 

extensão do referido canteiro. O Senhor Presidente solicitou a 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 
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Indicação n° 072/2018 de autoria do Vereador Ederson Dutra; 

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 a 

manutenção do asfalto que se encontra danificado na rua Ana 

Marique Bressa, no trecho compreendido entre as ruas Diomedes 

e Centauro, localizadas no bairro Jardim Nova Era. Solicitamos, 

ainda, que se verifique a possibilidade de um planejamento para 

solucionar o problema de escoamento de águas pluviais no local. 

O Senhor Presidente solicitou a Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Moção de Congratulação n° 009/2018 de autoria do Vereador 

Fabiano Domingos dos Santos; expediente endereçado à Senhora 

Ivonete Bento da Silva Dezinho, apresentando nossas cordiais 

congratulações pelo recebimento do prêmio "Educador Nota 10 - 

2018", promovido pela Fundação Victor Civita. O prêmio é um 

reconhecimento ao desenvolvimento de projetos escolares por 

professores da Educação Infantil ao Ensino Médio, 

coordenadores pedagógicos e gestores escolares de todo o país. 

Milhares de educadores, de escolas públicas e privadas, 

concorrem com seus trabalhos, a cada edição do Prêmio, em 

diferentes áreas de conhecimento. O Senhor Presidente colocou 

em discussão, com a palavra o vereador autor que cumprimentou 

a todos e falou que essa moção é merecida porque a Ivonete é 

uma excelente professora e com esse projeto ela ficou entre as 

dez melhores do Brasil e agora está concorrendo para ser a 

melhor do Brasil. Então deseja sucesso e que Deus a abençoe e 

que sirva de exemplo para muita gente e deixa em aberto para 

que todos os vereadores assinem. Com a palavra a vereadora 

Lourdes, disse que essa professora é um motivo de orgulho para 
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Naviraí. O Senhor presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. 

 

Moção de Congratulação n° 011/2018 de autoria do Vereador 

Cláudio Cezar Paulino da Silva e outros Edis; expediente 

endereçado ao senhor José Carlos Aguiar Gomes, proprietário da 

Scala Academia, apresentando nossas cordiais congratulações 

pela realização da 1ª Caminhada e Corrida de Trilha 5 km e 10 

km, e estendendo-as a todos aqueles que contribuíram, direta ou 

indiretamente, para o sucesso do referido evento. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador autor 

Claudio Cezar falando que não poderia deixar de parabenizar 

esse evento maravilhoso realizado pela Scala, dizendo que 

sempre poderão contar com ele e com essa casa de leis. Com a 

palavra o vereador Klein falando que essa moção é muito 

importante no sentido de incentivar aos proprietários da Scala, 

que estão sempre lutando no dia a dia com muito esforço e 

sacrifício, proporcionando saúde a população de Naviraí. 

Informou ainda que a Scala iniciou em janeiro um programa 

social, aos sábados às dezesseis horas tem um treino de corrida 

aberto a toda população gratuitamente, com os professores de 

educação física para orientar, acompanhar e incentivar as 

pessoas a praticar esportes, independente de idade, é aberto a 

toda população. O Senhor presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. 

 

Moção de Congratulação n° 012/2018 de autoria da Vereadora 

Rosangela Farias Sofa e Cláudio Cezar Paulino da Silva; 

expediente endereçado ao Senhor Stéfano Andrade de Brida, 

Diretor Regional da Agência Estadual de Gestão de 

Empreendimentos - AGESUL, apresentando nossos 

agradecimentos pelas benfeitorias realizadas na MS 145, que 

leva ao Assentamento Juncal, entre outras localidades. A 
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Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL 

demonstrou mais uma vez o seu compromisso com Naviraí, 

realizando benfeitorias na MS 145, frequentemente utilizada por 

um grande número de produtores rurais. As benfeitorias 

asseguram melhor trafegabilidade, não somente aos produtores 

rurais que abastecem o comércio local, mas também às crianças e 

aos adolescentes do meio rural, que vêm ao nosso município para 

terem acesso à educação, e assim, auxiliarem na construção de 

uma sociedade mais justa e solidária. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra o vereador Cláudio Cezar 

falando que aqui estão sempre cobrando e quando são atendidos 

tem que agradecer aqui também para que a população fique 

sabendo. O Senhor presidente colocou em votação, sendo 

aprovada. 

 

Moção de Congratulação Verbal de autoria do Vereador Marcio 

Andre Scarlassara, endereçado ao atleta Renato Velozo, que 

consagrou-se campeão sul-mato-grossense de Mountain Bike – 

XCM, na categoria sub 30. Renato é patrocinado pela equipe 

Navibikers e leva o nome de Naviraí em todas as competições que 

disputa. O Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida 

em votação, sendo aprovado. 

 

Por questão de ordem o Vereador Claudio Cezar parabenizou a 

Associação Comercial e Empresarial de Naviraí através do seu 

presidente, Mario, pelo levantamento que fizeram a respeito das 

necessidades e melhorias que pode ser feito no comércio local.   

 

O Senhor Presidente falou que devido o horário avançado coloca 

em votação o não uso da tribuna, que foi aprovado com voto 

contrário do vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.  
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O Senhor Presidente determinou a primeira Secretária para 

fazer a leitura da Ordem do Dia. 

 

A primeira secretária colocou em primeira e única discussão e 

votação o parecer ao Projeto de Lei n° 12/2018 de autoria do 

Vereador Márcio André Scarlassara; que em súmula: Declara de 

Utilidade Pública Municipal a Associação Navi Bikers.  

Parecer contrário da Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

relator Antonio Carlos Klein acompanhando o parecer jurídico já 

juntado aos autos, opina pela não aprovação do presente projeto 

de lei. Vereador Josias de Carvalho, presidente acompanha o 

relator e o vereador Ederson Dutra, membro contrário ao 

parecer.  

O Senhor Presidente colocou em primeira e única discussão o 

parecer contrário da Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

ao projeto de lei nº 012/2018 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara. Com a palavra o vereador Klein falando que 

nesta casa tem assessoria jurídica para verificar a legalidade de 

todos os projetos que vem pra votação, para que não incorram em 

erros, e que no futuro possa causar prejuízo para o município ou 

ao próprio vereador que votou em alguma coisa que não poderia 

aprovar. O parecer jurídico alegou o que é possível ou não fazer e 

concluiu-se que em razão de ser uma entidade de iniciativa 

privada não caberia utilidade pública municipal e juridicamente 

sendo impossível. Então emitiu o parecer contrário à aprovação, 

mas os vereadores que quiserem votar contra o parecer jurídico 

ou não é critério de cada um, mas a orientação jurídica da casa é 

que não existe legalidade para aprovação desse projeto. 

Com a palavra o vereador Marcio Scarlassara falando que se 

manifestou numa moção de congratulação ao atleta que é fruto 

da Navi Bikers que o patrocina cem por cento. E em reunião com 

uma comissão da Navi Bikers foi explanado tudo o que tem feito 

em Naviraí; e o parecer jurídico é opinativo, até discutiu com o 
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jurídico porque estava errado e sem base nenhuma. E o vereador 

Júnior sempre o orienta, então quem sabe o que é melhor para a 

cidade são os vereadores que votam, porque a Navi Bikers tem 

todos os requisitos necessários, está aberta a mais de três anos 

no município, são pessoas idôneas, honestas e que fazem um 

grande trabalho social em Naviraí, e precisamos de mais pessoas 

e entidades pra divulgar o esporte. A aprovação desse projeto 

irá fortalecer mais ainda a Navi Bikers. Com a palavra a 

vereadora Cris Gradella falando que também é favorável ao 

projeto, porque a Navi Bikers  vem prestando um grande serviço 

na cidade, fomentando realmente o esporte, o lazer, arrecadando 

alimentos para doar para instituições de caridade, sempre fazem 

um grande trabalho social, então é favorável a derrubar o veto. 

Com a palavra o vereador Claudio Cezar falou que quando viu esse 

parecer opinativo contrário, fizeram questão de chamar o pessoal 

da Navi Bikers para esclarecer sobre as ações que fazem e viram 

que é um trabalho muito sério e necessário para Naviraí. São 

pessoas que incentivam o esporte, que estão ajudando outras 

pessoas, então já declara seu voto favorável a esse projeto por 

ser de suma importância para Naviraí. Com a palavra o vereador 

Josias de Carvalho falando que nesse país quem faz o bem e sem 

olhar a quem, não tem um reconhecimento, porque já cansou de 

dizer aqui que o trabalho que as igrejas evangélicas, a igreja 

católica, os espíritas fazem, é um trabalho social e tão 

representativo dentro da sociedade. Sempre menciona que as 

igrejas evangélicas tem feito um trabalho de sustentação social, 

de consolidação e não são reconhecidas pelos governantes e nem 

vai ser. Disse ainda que essas igrejas serão perseguidas cada vez 

mais pelo poder público, porque não há intenção para que as 

coisas prosperem para o bem da sociedade, tanto é que quando 

há um evento como o carnaval investe muito dinheiro, que em sua 

opinião é uma porcaria, porque só tem proliferação de doenças, 

pedofilias, roubos, pancadarias, sujeiras e isso é um inferno para 
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a sociedade. E em sua opinião esse projeto da Navi Bikers é 

social, pratica esporte, ajuda as pessoas, então é preciso 

aprovar. Com a palavra a vereadora Rosangela disse que não deve 

ter havido o entendimento, porque o jurídico opinou para que os 

vereadores fizessem suas avaliações e acompanhando a opinião 

do jurídico, os vereadores Klein e Josias foram contrários a 

aprovação do projeto, favorável ao projeto, foi apenas o 

vereador Ederson; esse projeto veio incompleto por isso o 

parecer veio contrário, mas quando pegaram o projeto e 

incorporaram mais informações, com fotos das ações feitas. 

Por questão de ordem o vereador Marcio Scarlassara afirmou 

que o projeto veio completo desde o inicio e com todas as fotos, 

a única coisa que aconteceu foi que os integrantes vieram trazer 

mais informações verbais. 

A vereadora Rosangela informou que no dia da reunião em que 

conversou com eles o vereador Marcio não estava presente, e 

para terminar sua conclusão, disse que na verdade é uma opinião 

e não uma decisão, quem vai tomar a decisão são os vereadores e 

por isso está aqui, vão votar o parecer contrário ou vão rejeitar o 

parecer, esse é o interesse da classe. 

Pela liderança do partido o vereador Klein disse que a vereadora 

Rosangela está coberta de razão pelo o que acabou de falar, 

porque o processo infelizmente veio mal instruído, e como é 

advogado sabe que um processo para ter sucesso na justiça tem 

que ser instruído com provas, com documentos e se não tiver vai 

perder a ação. E quando esse projeto veio, foi solicitado que 

trouxessem mais elementos para poder estar dentro do 

processo, porque existe um ditado na justiça que é que quando 

não está nos autos, não está no mundo; então nesse processo tem 

que ter as provas para que possam estar embasados e tomar a 

decisão favorável ou contrária. Infelizmente nesse projeto não 

tem, veio informações e toda constituição jurídica Navi Bikers 

está dentro, veio alguns relatórios de eventos que foram feitos, 
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mas não vieram documentos, fotos ou alguma coisa que comprova 

a ação social da Navi Bikers, isso não veio. Mas não quer dizer 

que irão rejeitar o projeto; existe um parecer jurídico e 

acompanhou esse parecer jurídico, mas podem aprovar porque 

são soberanos, mas cientes de que se votarem de forma errada, 

terá consequências no futuro seja para os vereadores ou para o 

próprio município. Então é preciso tomar cuidado e quando vierem 

os projetos é preciso instruir e orientar com todos os 

documentos, fotos, eventos que aconteceram, para que quando 

chegar ao parecer jurídico e vier para votação, que seja votado 

com certeza do que está fazendo e que esteja cem por cento 

dentro da legalidade. Pediu desculpas porque realmente tem 

fotos no projeto e pode não voltar atrás no parecer, mas pode 

votar pela aprovação do projeto porque realmente reconhece o 

trabalho e tem informações verbais de que é um trabalho social 

muito bom e está aqui para colaborar e aprovar o que é bom para 

a cidade. 

Pela liderança o vereador Josias falou que entendeu a fala da 

vereadora Rosangela e que foi muito feliz por sua colocação, 

porque a princípio gerou uma dúvida e é natural no processo. O 

vereador Klein está coberto de razão também e no decorrer da 

discussão percebeu a importância que é o projeto da Navi Bikers 

e quer tornar reconhecido por esta casa de leis, por isso mudou 

seu voto, através do entendimento. Falou ainda que o jurídico 

achou que as atividades eram esporádicas e superficiais, mas 

quando vieram e trouxeram as informações que a câmara 

precisava, é necessário que a câmara aprove. 

Pela liderança o vereador Ederson Dutra falou que votou contra o 

parecer do vereador Klein, porque é notório que a Navi Bikers 

faz um trabalho social imensurável. E primeiramente leu o 

parecer jurídico Dr. Elço, que é pela negativa, mas que não há 

sentença, é opinativo; e como está aqui como vereador e não 

como advogado, viu que o projeto era legal dentro das 
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prerrogativas como vereador, porque é do bem e traz benefícios 

para a sociedade, então não poderia ir a favor do jurídico por ele 

achar ser ilegal, não poderia ir contra esse projeto. 

Com a palavra o vereador Júnior do PT falando que faz das 

palavras do vereador Ederson as suas, por mais que sejam 

advogados, não estão aqui para cumprir função de advogado, 

obviamente que o conhecimento jurídico que alcançou através de 

alguns anos de estudo e prática ajuda a analisar os projetos, isso 

dá uma boa base para as discussões, mas o voto é no 

entendimento de toda uma construção política, de diálogo e de 

conhecimento da realidade e de convencimento pessoal também. 

Aqui já votou favorável de acordo com o parecer jurídico, assim 

como já votou projetos que o parecer jurídico era contrário e faz 

isso com autonomia, autonomia que a legislação dá para escolher. 

Mas tem que votar com consciência, votar sabendo o que está 

fazendo. Quando fez a análise do projeto e em conversa com os 

integrantes do Navi Bikers viu todas as condições reunidas para 

que pudesse sim aprovar o presente projeto, talvez eles tenham 

economizado nas fotos e nas demonstrações, mas tem 

conhecimento de que eles fazem além do que está relatado no 

projeto, então é justo o título, é necessário, importante, valoriza 

o trabalho que é feito e estimula a continuar. Então tem certeza 

que estão fazendo o bem ao aprovar esse projeto que está em 

discussão. 

O Senhor Presidente colocou em primeira e única votação o 

parecer contrário da Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

ao projeto de lei nº 012/2018 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara.  

O vereador Klein disse que conforme as informações recebidas 

agora e as fotos que estão contidas no processo, reformulará o 

seu parecer e vota para que o projeto seja aprovado. 
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O Senhor Presidente declarou que o parecer contrário da 

comissão de justiça, legislação e redação ao referido projeto, foi 

rejeitado em primeira e única discussão e votação. 

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei n° 12/2018 de 

autoria do Vereador Márcio André Scarlassara aprovado em 

primeira e única discussão e votação, por doze votos 

favoráveis. 

 

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

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

Farias Sofa, 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 vinte e um dias do 

mês de agosto do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 

 Rosangela Farias Sofa 

      1ª Secretária         

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 

 

 

 


