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SECRETARIA 

 

ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28/08/2018. 

 

 

Aos vinte e oito 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.  

 

O Senhor Presidente em cumprimento aos termos regimentais, e 

em atendimento ao Requerimento nº 110/2018 de 14 de agosto de 

2018 e Ofício nº 216/2018 de 14 de agosto de 2018, convidou a 

Senhora Élida Mara Santos Andrade, Gerente De Núcleo de 

Assistência Farmacêutica, para se assentar a direita desta 

Presidência respondendo aos questionamentos dos Vereadores 

previamente inscritos. 

 

O Senhor Presidente convidou o vereador Marcio Andre 

Scarlassara a fazer seus questionamentos. 

 

Marcio Andre Scarlassara Cumprimentou o Senhor Presidente, 

aos colegas vereadores, à população presente na câmara, aos 

ouvintes da Rádio Cultura e disse que é uma sessão importante 

porque hoje está presente a Senhora Élida, gerente de Núcleo de 
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Assistência Farmacêutica, para responder sobre a farmácia 

municipal que é uma demanda muito forte, sendo cobrado pela 

população há mais de três anos, desde o final do mandato do 

prefeito Léo Matos, mas de lá pra cá a situação só piorou. 

Ressaltou a competência da Élida, dizendo que essa pasta é uma 

das mais importantes do município, porque lida com vidas e o 

motivo de tê-la aqui é devido a falta das medicações. Solicitou à 

mesa diretora que tudo que for afirmado aqui seja enviado cópia 

para o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e 

Procuradoria Geral do Estado, porque os recursos que vem do 

município são federais e estaduais também, então é preciso que 

fiquem sabendo o que está acontecendo no município de Naviraí.  

Comentou que constantemente a população o procura pela falta 

de medicação básica da lista de remédios, como seringas, 

dipirona e outros. Então quer saber se tem previsão para ter o 

que o SUS prioriza e que é obrigação do município fazer com os 

recursos federais, sobre os remédios de alto custo que os 

médicos receitam e qual o prazo para regularizar a situação em 

Naviraí? 

Élida Mara Santos Andrade Cumprimentou a todos e disse que 

entrou na farmácia municipal no começo de maio e está tentando 

melhorar a situação fazendo um estudo de todos os 

fornecedores, sobre o que tinha pendente e notificando 

empresas que não entregavam os medicamentos desde 2017. Está 

trabalhando para que mude isso, porque atende em média de 

quinhentas a setecentas pessoas por dia, chegando atender até 

mil e cem pessoas por dia, então a demanda é grande, mas já 

houve uma mudança. Disse que foi feita uma estatística, de 

janeiro a março atendia em média trezentos e doze pessoas por 

dia contando os vinte e dois dias. Hoje atende seiscentos e 

noventa pessoas, houve um avanço porque agora atende o dobro, 

mas ainda tem falhas porque precisa arrumar os medicamentos 

que estavam fracassados, medicamentos que estavam 
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notificados, e não é de um dia para o outro, porque tem toda uma 

tramitação, mas está lá para fazer isso, então acredita que com 

tudo isso está melhorando, porque tem medicamentos que desde 

2017 não tinha e hoje tem, e acredita que vai melhorar com o 

tempo, só não tem como dar um prazo, porque tem os prazos dos 

fornecedores, tem uma ata, tem que comprar somente deles 

porque é licitado, tem uma tramitação judicial, tem que mandar 

notificações, então não é só pedir, é preciso que os fornecedores 

mandem os medicamentos. 

Marcio Andre Scarlassara Falou que passou o ano de 2017 e 

está quase terminando 2018 e a gestão tem a mesma conversa 

desde o início, e sua preocupação é a falta do básico, porque 

sempre falam que é o laboratório que não entregou, mas então 

tem que ir para a segunda opção da licitação pra comprar. 

Élida Mara Santos Andrade Falou que não é assim que faz, 

porque quando está em ata não tem como chamar o segundo, é 

preciso fazer novamente outra licitação. 

Marcio Andre Scarlassara Perguntou como não conseguiram, 

fazer isso em dois anos? Sabe que a Élida está apenas cinco 

meses no cargo, mas a população sofre há dois anos pela falta de 

medicação. Então o erro foi da gestora Daniele Schurmman, que 

estava anteriormente? É isso que acontece ninguém assume os 

erros e a população que sofre. Então quer que conste em ata que 

não tem prazo para a população ter a medicação priorizada pela 

SUS. Está priorizando, mas não tem um prazo definido ainda. 

Élida Mara Santos Andrade disse que não pode falar pelos 

outros, apenas do tempo em que está à frente da pasta. E como 

já disse, está notificando as empresas, estão tendo um feedback 

deles e por sinal muito positivo, porque algumas já estão sendo 

resolvidas, como o medicamento fluoxetina que tem grande 

demanda e estão começando a trabalhar, porque estava faltando 

desde outubro do ano passado, então é um trabalho de 

formiguinha, não é de um dia pro outro. Assim como já falou 
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sobre a ata, não tem como chamar o segundo colocado, tem que 

ser feito uma nova licitação e isso demanda tempo. 

Marcio Andre Scarlassara Disse que o que realmente quer é que 

dê um prazo, seja de dois meses, três meses, seis meses, pra que 

o básico esteja na farmácia municipal, tudo estabilizado. Mas se 

não tem data, quer constar que não tem data para essa 

medicação voltar. 

Élida Mara Santos Andrade Disse que hoje em dia tem na lista 

228 itens, no entanto 138 têm dentro da farmácia, 31 está em 

ordem de fornecimento, 21 não têm demanda, contando com as 

ordens de fornecimento tem 169 itens; então tem setenta e 

quatro por cento de medicamentos dentro da farmácia.  

Marcio Andre Scarlassara Então quer saber qual o prazo para 

ter na farmácia esses vinte e seis por cento que falta. 

Élida Mara Santos Andrade Se tudo correr bem, as 

notificações tiverem um feedback, acredita que em dois meses 

consiga melhorar. 

Marcio Andre Scarlassara pediu para constar na ata que em 

dois meses terá medicação na farmácia municipal pra toda 

população da lista priorizada pelo SUS. 

Perguntou quem é o responsável pela compra dos medicamentos 

do hospital? 

Élida Mara Santos Andrade Falou que na quarta-feira passada 

teve uma reunião com o Wellington e com os outros gerentes, e 

entraram no bom senso para que a compra do hospital seja 

separada da compra da atenção básica pra farmácia. Ficava muito 

pesado, porque ela comprava atenção básica, farmácia e 

hospitalar. 

Marcio Andre Scarlassara perguntou quem era o responsável 

até o dia de ontem? 

Élida Mara Santos Andrade disse que era ela. 

Marcio Andre Scarlassara Informou que tem uma senhora 

presente, chamada Ester que está há mais de um ano aguardando 
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para fazer cirurgia, fez todos os exames e não conseguiu, era de 

vesícula, agora virou hérnia. Comentou ainda que um cirurgião 

médico relatou pra ele e para o vereador Fi da Paiol, que estava 

fazendo uma cirurgia e teve que parar pra ir à Cassems buscar 

insumos emprestado para poder terminar a cirurgia. Falta no 

hospital fio, lâmina, não faz as cirurgias eletivas, então o 

responsável pela pasta tem que ver tudo isso, porque estamos 

perdendo vidas em Naviraí, por falta da compra de medicação do 

hospital; mas relata o fato da Élida ter assumido apenas quatro 

meses, entende que não é culpa dela, como também não é culpa do 

diretor Wellington, tanto que se um dia ele for prefeito, o 

Wellington irá fazer parte de sua equipe por ser muito 

competente, e entende que isso é da má administração do 

prefeito atual, mas vidas estão sendo sacrificadas, pessoas estão 

morrendo ali. E pergunta por que não tem a medicação necessária 

para as cirurgias no hospital?  

Élida Mara Santos Andrade Disse que tem alguns medicamentos 

injetáveis que estavam faltando, houve uma dispensa que saiu 

agora, e como já disse tudo é moroso, tudo demora na gestão 

pública, mas está fazendo o possível pra fazer o atendimento; os 

fios já saíram, mas houve um fracasso desses fios, porque quando 

foi fazer a dispensa desses fios os médicos pediram outros tipos 

de fios e tiveram que fazer um pregão e ontem saiu a ordem de 

fornecimento, mas demora em média trinta dias até chegar.  

Marcio Andre Scarlassara disse que já são dois anos sem 

cirurgias, mas se hoje chegar os fios, o que ainda falta para 

voltar a fazer as cirurgias eletivas? 

Élida Mara Santos Andrade falou que faltam os fios e tem 

alguns medicamentos que estão em ata e já vai fazer esse 

pedido, e o que estava prendendo mais eram os fios. 

Marcio Andre Scarlassara disse que irá resumir todas suas 

perguntas em uma só e que seja constada em ata. Qual é a data 
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que terá a medicação no hospital para voltar a cirurgia eletiva? 

Será daqui dez dias, quinze dias ou daqui um mês? Quer a data. 

Élida Mara Santos Andrade disse que tem que esperar os 

fornecedores entregar. 

Marcio Andre Scarlassara disse que é para constar na ata que a 

gerente atual da pasta de compras da farmácia municipal não tem 

previsão de volta da compra de medicação, bem como também não 

tem o retorno das cirurgias eletivas no município de Naviraí, a 

população ficará à mercê por tempo indeterminado. 

Élida Mara Santos Andrade disse que não pode determinar uma 

data sendo que depende de fornecedor, mas acredita que menos 

de trinta dias consiga fazer isso, mas não pode responder por 

que não está com os materiais em mãos. 

Marcio Andre Scarlassara disse então que a pergunta fica sem 

resposta e fala a população que está ouvindo que não tem 

previsão nenhuma da volta das cirurgias eletivas, e se dirigindo a 

Senhora Ester, falou que não tem previsão para fazer a cirurgia 

dela, restando simplesmente rezar pra Deus. E agradeceu a Élida 

pelo apoio na câmara. 

 

O Senhor Presidente convidou o vereador Ederson Dutra a fazer 

seus questionamentos. 

Vereador Ederson Dutra cumprimentou a Élida, Wellington e 

equipe presente, Mineiro, Lanieli e demais ouvintes da rádio 

Cultura; falou que não tem nenhuma pergunta pra Élida, mas tem 

críticas, porque todos que vem aqui falam que estão estudando, 

parece que não entraram na prefeitura e sim numa faculdade; e 

falar em medicação, falar de tramitação de processo, de demora, 

e no fracasso da licitação do fio da santa casa, é falar de um 

governo fracassado, porque um governo que está há dois anos na 

gestão e pedindo prazo, é um prefeito que só sabe enrolar; não 

dá autonomia, nem estrutura para o pessoal trabalhar, e nem 

adianta ficar trazendo gerente e chefe de setor pra ficar 
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apertando, porque o prefeito deveria estar sentado nesta 

cadeira. Estão tentando marcar reunião com o prefeito há 

semanas e ele fica correndo, assim como ele corre do povo e 

corre da senhora que está presente e quer fazer uma cirurgia. 

Disse que não está fazendo discurso demagogo em cima da 

gerente de farmácia, ela não tem culpa de nada, porque são dois 

anos que essa farmácia não tem nada; ela fica falando estatística 

que falta vinte e oito por cento, mas é o que a população está 

precisando. A culpa não é dela, ninguém votou nela, votou nesse 

prefeito que não tem coragem de encarar a população e nem a 

câmara de vereadores. Então não adianta apertar a Élida, ela vai 

dar prazo e vai procurar o setor responsável, no qual o pessoal 

vai enrolar, ela passará por mal, até ser demitida. Falou ainda que 

Wellington é competente, faz tudo naquela santa casa, mas não 

vai dar conta porque o prefeito é incompetente, é um covarde. É 

preciso ir atrás de emendas, de recursos, não ficar fazendo 

viagem de turismo, tem que ter atitude. O vereador faz um 

requerimento pra chamar os gerentes, respeita o requerimento 

do vereador Marcio, mas não assinou porque acha injusto com os 

gerentes, quem deveria vir primeiro era o prefeito municipal e 

falar que não está dando conta de governar Naviraí. Porque se a 

Élida tivesse autonomia a farmácia estaria lotada, se o 

Wellington tivesse autonomia de comprar e fazer toda 

tramitação, a santa casa estaria operando. Agora tem uma 

senhora aqui que precisa fazer uma cirurgia passando  

constrangimento porque fica olhando para os gerentes achando 

que eles são culpados, mas eles não são não, o culpado é o 

prefeito que ela votou, que foi no finado Sakae, mas foi enganada 

como toda população. Pediu desculpas à Élida pelo desabafo, mas 

o que ele quer na verdade é que o prefeito venha aqui e tenha 

atitude de homem em encarar a população de frente, assim como 

ele foi à casa de todos para pedir voto. Mas infelizmente ele não 

atende as solicitações dos vereadores, que são as demandas da 
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população, porque esse prefeito tem um coração de pedra. 

Parabenizou a nobre atitude da Élida em vir aqui e responder as 

perguntas dos nobres vereadores e pediu perdão pelo desabafo. 

 

O Senhor Presidente convidou o vereador Josias de Carvalho a 

fazer seus questionamentos. 

Vereador Josias de Carvalho cumprimentou o senhor 

presidente, nobres edis, senhores presentes, ouvintes da Rádio 

Cultura, agradeceu a presença do senhor Wellington e sua equipe, 

Paulo Tenório, Osvaldo, Joana, Lanieli, Mineirinho; e se dirigindo 

à Élida disse que fez parte do mandato anterior e fez um 

acompanhamento da transição do governo municipal; houve de 

fato uma dívida de dois milhões e setecentos mil reais com os 

medicamentos pendentes no tocante à gestão anterior, e as 

licitações não ficaram prontas nessa transição para a próxima 

compra de medicações que serviria para o ano posterior, é fato 

que isso prejudicou muito nas compras desses remédios de suma 

importância para a população, principalmente àqueles que mais 

necessitam da farmácia básica. E vem acompanhando essas 

contas, a dívida no geral era em torno de quase nove milhões e 

sabe que o prefeito pagou cinco milhões de reais, isso daria para 

comprar muitos medicamentos, infelizmente quem sofre é a 

população por irresponsabilidade administrativa e essa 

sobrecarga transferiu automaticamente pra nova gestão do 

Izauri. E como o vereador Marcio disse sobre as previsões de 

compra da licitação, quer saber quanto tempo leva para comprar 

e fazer toda essa papelada, essa tramitação para poder adquirir 

a medicação necessária para atender àquele mês ou próximo mês, 

se é semestral ou trimestral?  

Élida Mara Santos Andrade Disse que está vendo os 

medicamentos que estão fracassados, alguns estão zerados na 

ata, estão fazendo uma listagem para conseguir comprar esses 
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medicamentos, e pra isso tem que fazer cotação, mas acredita 

que quarenta ou sessenta dias isso saia. 

Vereador Josias de Carvalho Mas entre o início da licitação e 

da tramitação dessa documentação, quanto tempo leva 

normalmente até essa medicação chegar? 

Élida Mara Santos Andrade Depende da quantidade de 

medicamentos; se for a quantidade que tem uma ata pra sair para 

2019 de oitocentos itens, demora praticamente quatro meses 

para ser feito, até fazer cotação porque depende dos 

fornecedores. 

Vereador Josias de Carvalho como disse que depende da 

quantidade de medicação, quer saber se pedir quarenta itens, 

eles mandam três itens, depois mandam quatro, se é gradual? 

Élida Mara Santos Andrade disse que a licitação quando faz 

trinta itens e se não tiver nenhum fracasso pode comprar os 

trinta itens, mas não vem tudo de uma vez. É feito uma compra 

anual e vai pedindo de acordo o que se precisa. 

Vereador Josias de Carvalho disse que medicação é uma 

questão muito polêmica, por mais que se tenha dinheiro ou 

vontade é uma demanda muito grande referente a alguns 

medicamentos; porque se compra um tipo de medicamento, 

muitas vezes acaba sobrando porque será utilizado outro tipo de 

medicação. Então não dá para ter sempre aquela medicação 

dentro da farmácia?    

Élida Mara Santos Andrade disse que geralmente tem uma 

rotina de ter sempre os mesmos medicamentos, e por época; no 

meio do ano são mais antibióticos, devido a gripe, infecções e 

pneumonia. Em janeiro e fevereiro não tem tanto essa demanda, 

então é por período. Mas tem medicamentos que tem que ter o 

ano inteiro, como de pressão e diabetes. 

Vereador Josias de Carvalho perguntou como está o estoque da 

farmácia básica.  
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Élida Mara Santos Andrade Disse que o estoque está bom e 

está trabalhando para melhorar cada vez mais, e acredita que vai 

sanar esses problemas porque o gerente está sempre apoiando, 

mas estão correndo contra o tempo. 

Vereador Josias de Carvalho perguntou se havia licitação 

pronta quando ela assumiu em maio.  

Élida Mara Santos Andrade disse que não. 

Vereador Josias de Carvalho agradeceu e desejou boa sorte 

nessa empreitada, por ser uma pessoa muito responsável e 

sempre em sintonia com o Wellington que é muito competente, 

sabe que os dois querem fazer o melhor pelo município. 

 

O Senhor Presidente convidou o vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior a fazer seus questionamentos. 

Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior cumprimentou ao 

excelentíssimo senhor presidente, vereadores, vereadoras, 

público presente nesta casa de leis, fez uma saudação especial à 

sua mãe que está presente, professora Joana, ao companheiro 

Osvaldo, vice-presidente do partido dos trabalhadores em 

Naviraí, à Élida e aos ouvintes que acompanham pela Rádio 

Cultura. Comentou que fez parte de uma CEI – Comissão Especial 

de Inquérito que investigou a saúde, ele, vereadora Cris Gradella 

e Fi da Paiol, e dentre os levantamentos que foram feitos, 

separou um capítulo para a farmácia municipal que é uma 

constante demanda que chega aos gabinetes sobre justamente a 

falta de medicamentos, e identificou algumas situações que irá 

questionar para dirimir as dúvidas aqui, porque em sua visão é 

sobre gestão mesmo. Falou que no final do ano passado ainda com 

o secretário Edvan, solicitou da gestão a lista oficial dos 

medicamentos que tem que ter no município, e mandaram sem 

uma formatação específica duas ou três listas diferentes que foi 

a base que tiveram, inclusive para ir e conferir estoque de 

medicamentos ficando a tarde toda lá, contando caixas de 
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medicamentos que existia, com a ausência de sessenta e cinco a 

setenta por cento de falta e o muito do que tinha estava quase 

acabando; quando ouviram o secretário aqui, apresentou as listas 

e ele disse que não conhecia aquelas listas. Então quer saber se 

hoje existe uma lista oficial e se tiver quer uma cópia, porque é 

um instrumento que tem para poder de fato fiscalizar o que tem 

e o que não tem na farmácia. 

Élida Mara Santos Andrade Disse que existe e que está com ela. 

Vereador Júnior do PT perguntou se é de conhecimento da 

farmácia e também da gestão da saúde? 

Élida Mara Santos Andrade falou que manda semanalmente 

para ouvidoria para eles mandarem para os postos e alguns 

médicos o que tem e o que não tem dentro da farmácia municipal. 

Vereador Júnior do PT disse para registrar a sua solicitação 

requerendo uma cópia desta lista e se precisar encaminha ofício, 

mas acredita que não tem necessidade por conta do áudio desta 

sessão. Um segundo item que identificou também e quer 

perguntar, foi a ausência quase que completa de um controle de 

estoque rigoroso da farmácia, não foi apresentado sequer uma 

planilha do excel falando o que tem, a data de validade, 

informações básicas. Isso existe hoje na farmácia?  

Élida Mara Santos Andrade disse que estão complementando o 

sistema, porque o outro havia muitas falhas, mas na verdade 

faltava pulso para ser lançado. Está fazendo uma lista pra ver o 

que tem dentro da farmácia, a quantidade, porque tem que fazer 

prestação de contas e também porque não consegue comprar se 

não souber o que tem; então está trilhando para fazer essa 

contagem para organizar. 

Vereador Júnior do PT perguntou se tem um prazo pra acabar, 

porque precisa trabalhar em cima de prazo. 

Élida Mara Santos Andrade disse que tem a prestação de 

contas que acontece em maio, junho, julho e agosto para o 
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tribunal e nesse tempo tem que ver o estoque e fazer a contagem 

para mostrar e assim que estiver pronto irá mandar.   

Vereador Júnior do PT disse que irá deixar registrado 

novamente o pedido de uma cópia do estoque ao final dessa 

prestação de contas, para não precisar fazer requerimento e se 

ela puder anotar, o áudio está registrando esse pedido. Essa 

questão do estoque foi por conta que na ocasião encontrou caixas 

de medicamentos vencidos e outros muito próximos do 

vencimento, que obviamente não seria possível ser utilizado e 

eventualmente seriam descartados; e é pra justamente não 

acontecer esse descarte e esse desperdício com o dinheiro 

público. A última pergunta em relação a esse modelo de gestão, é 

o modelo de compras; disse que faz parte da comissão 

permanente de saúde, educação e assistência social e já foi feita 

inúmeras reuniões, com coletivos, com os vereadores e o que vê 

relatado diante da realidade atual é que antes as compras eram 

feitas de um formato diferente, eram feitas várias compras 

durante o ano e compras menores, no sentido de dar maior 

agilidade; disse saber como funciona um processo licitatório, 

sabe que leva tempo para fazer cotação, para fazer a 

organização dos documentos e para mandar para a prefeitura, 

onde de fato acontece o pregão, o processo em si; obviamente 

pra cotar dez itens levam tempo, pra cotar cem itens leva pelo 

menos três, quatro ou dez vezes mais tempo, prova disso é que no 

ano passado acompanhou um levantamento, uma preparação de 

licitação que demorou nove meses até levantar todas as cotações 

e chegar na prefeitura e quando chegou na prefeitura durou um 

mês e meio o processo licitatório e com vários problemas pela 

quantidade de itens, se não se engana era setecentos ou 

oitocentos; mas entende que esse modelo de compras pode estar 

prejudicando o acesso da população e da própria prefeitura em 

conseguir colocar de fato os medicamentos da farmacinha, os 

medicamentos dos postos e insumos dos postos e do hospital 
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municipal, e prova disse que foi relatado já há dois anos sem as 

cirurgias eletivas. Quer saber se mantém esse modelo de 

compras, se tem alguma previsão de alterar pra fazer mais 

compras e menores para poder dar mais agilidade? E pra finalizar 

essa pergunta, disse que teve uma reunião há uns quinze dias 

atrás mais ou menos, por conta da audiência pública de 

regionalização e que estavam presentes diversos segmentos da 

sociedade e o ministério público na pessoa do Dr. Daniel, que fez 

um relato que meio que corrobora com o que está pregando, 

falando que não tinha esses problemas, isso na visão do 

fiscalizador do ministério público, até 2015 não tinha essa falta 

de medicamentos e de insumos que tem hoje, em 2016 realmente 

houve uma dificuldade, degringolou o processo por falta de 

recurso, mas passado um ano e oito meses dessa gestão não vê 

capacidade de conseguir superar essas dificuldades, mas aponta 

que talvez um dos problemas possa ser esse formato da compra 

macro, que acaba criando as dificuldades que são inerentes a ela, 

como falou que são quatro meses para cotar oitocentos itens, na 

passada levou nove, talvez leve um pouco mais que quatro meses e 

vai dificultar e vai acabar arrebentando e ocasionar novamente 

ausência dos insumos e dos medicamentos e não vai conseguir 

principalmente a retomada das cirurgias no hospital municipal; as 

demandas são frequentes, quase que diárias e todos os 

vereadores recebem falando de pessoas que estão na fila e que 

estão com o seu problema sendo agravado a cada dia e não 

consegue fazer operação, às vezes as mais simples que são as 

eletivas mesmo. Então quer saber desse modelo de compra? 

Continua como está, existe uma abertura pra rediscutir isso ou 

não? 

Élida Mara Santos Andrade disse que não são eles que fazem, 

mas o tribunal de contas que pede pra que seja feito a compra 

conjunta, então junta, compra e quando tiver os fracassados faz 

um novo pedido e uma nova ata. Insumos é uma ata, 
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medicamentos é outra ata, mas é feito, medicamentos pra 

atenção, pra farmácia e para o hospital e geralmente nunca ficam 

na ata porque tem os fracassados. 

Vereador Júnior do PT disse que quer registrar esse pedido do 

tribunal de contas, porque deve ter sido encaminhado 

oficialmente, então gostaria de ter esse documento indicando 

sugestão ou recomendação, seja qual for a nomenclatura do 

tribunal de contas com relação à compra de medicamentos. E por 

fim, disse que a cidade cresceu muito, num plano geográfico por 

assim dizer, hoje tem bairros extremamente distantes do 

centro, inclusive já estão discutindo a questão do transporte 

coletivo por conta desta distancia que ficou para o morador do 

Nelson Trad, do Paraíso para se deslocar até o centro para ter 

acesso ao serviço público; e ele sempre defende a 

descentralização do serviço, ou seja, levar o serviço público onde 

o cidadão está e não o contrário, isso a atenção básica já 

funciona dessa forma. Quer saber se existe algum planejamento 

e se não existe, quer dar uma sugestão da implantação de uma 

filial ou outra farmácia municipal, na região do Jardim Paraíso, 

porque trinta por cento da população de Naviraí está naquela 

região, entre o Vila Nova até o Interlagos. É possível encaixar no 

planejamento essa disponibilização de um ponto de atendimento 

da farmácia básica? 

Élida Mara Santos Andrade disse que começou este mês o 

hiperdia em alguns postos e nesse momento ainda não tem nada 

falado que no Paraíso vai haver uma farmácia, mas pode 

conversar com o Wellington pra o ver o que dá para fazer. 

Vereador Júnior do PT falou que deixa registrada sua sugestão, 

uma indicação verbal para que se possível for, que seja estudada 

a implantação de um ponto da farmácia básica no Jardim Paraíso, 

obviamente sabem quais os medicamentos que mais são 

procurados e talvez consiga manter o estoque mínimo depois que 

regularizar o estoque da farmácia principal; acredita que não vai 
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ter um custo alto e que vale a pena deixar o acesso mais fácil 

para os moradores, aos idosos, às pessoas acamadas que tem 

dificuldade de deslocar até o centro. 

Élida Mara Santos Andrade disse que quer ratificar sobre o 

que falou a respeito dos medicamentos que não tinham sido 

pedidos, que seriam os fracassados; porque a Daniele entrou em 

julho e quando foi em outubro saiu a ata, mas dessa ata ficou 

alguns fracassados, mas tem a ata que vence agora em outubro. 

Então ratificando o que não tem em ata são os fracassados. 

 

O Senhor Presidente convidou a vereadora Rosangela Farias Sofa 

a fazer seus questionamentos. 

Vereadora Rosangela Farias Sofa Cumprimentou a Élida, o 

Senhor Presidente, nobres edis, aos ouvintes da Rádio Cultura e 

os presentes na sessão; e disse que em seu ver, o medicamento é 

a solução do problema, é preciso alinhar, ter o médico e ter o 

remédio para tratar; mas existe uma falha e que vem se 

arrastando algum tempo, não foi iniciada na gestão do Izauri, 

continuou, porque remédio já não tinha há muito tempo, e o 

problema foi má gestão, faltou coragem de trabalhar, 

responsabilidade, faltou organização; e o que está vendo agora é 

uma tentativa de resolver, mas essa sequência de entrar e sair 

pessoas nesse departamento só quem perde é a população, porque 

entra um pensa de um jeito, entra outro muda tudo e assim fica 

difícil saber qual caminho tomar. Hoje tem o Wellington que está 

há pouco tempo, está caminhando bem, mas tem que acelerar 

mais porque ainda tem uma demanda de muito tempo. E disse que 

perguntar de remédios, de listas, de prazos, todos já 

perguntaram então o que tem pra falar é que tudo seja colocado 

no papel, se o prefeito delegar ação ao gerente, ele tem que ter 

autonomia para se virar e delegar funções aos outros para ter 

resultado para população. Em algum lugar está falho, não sabe se 

é entre prefeito e gerente, se é entre gerente e funcionários, 
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mas a insatisfação é grande, as pessoas estão reclamando muito, 

mas não deveria, porque não é tudo que está faltando, tem muita 

coisa sendo feita; disse que vai ao hospital frequentemente e vê 

as pessoas sendo atendidas, agradecendo, outras dizendo que são 

melhores atendidas aqui do que em Dourados. Então é preciso 

descobrir porque este ciclo está sendo rompido e não está 

acontecendo. Falou que não tem pergunta a fazer a Élida porque 

já foi contemplada pelas perguntas do Marcio e do Júnior, e se 

desculpou por alguns que se exaltaram, mas isso é porque os 

vereadores são cobrados vinte e quatro horas pela população. 

Comentou ainda que sempre achou que o processo de licitação era 

rápido e que não era feito porque não queriam, sempre julgou, 

mas depois que se tornou vereadora viu como realmente é feito, 

é um processo moroso, as coisas são muito enroladas e ainda 

sempre aparecem vigaristas e é onde fracassa e tem que 

começar do zero, então para melhorar é preciso mudar esse 

sistema. Agradeceu a presença da Élida e disse que tem certeza 

pela competência que fará uma ótima gestão nesta pasta.  

 

O Senhor Presidente convidou o vereador Simon Rogério Freitas 

Alves da Silva a fazer seus questionamentos. 

Vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva cumprimentou 

senhor presidente, nobres edis, público presente, aos ouvintes da 

Rádio Cultura, agradeceu a presença da Élida e falou que iria 

externar uma pergunta do Vereador Claudio Cezar que não se 

inscreveu. Quais são as medidas que pretende tomar para 

solucionar esse problema da falta de medicamentos no município 

e até onde vai a sua autonomia? 

Élida Mara Santos Andrade disse que está fazendo as 

notificações para receber esses medicamentos e correndo atrás 

de novas atas, vai fazer uma nova cotação para atender a 

demanda e o que tem fracassado; será feito um pregão esse ano 
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ainda, mas já está se preparando para um pregão do ano que vem 

de medicamentos e insumos.  

Vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva perguntou se 

esse é o projeto e a única falha que existe hoje para a falta de 

medicamentos são os fracassos nas licitações? 

Élida Mara Santos Andrade disse que também as notificações, 

porque tem fornecedores que entram na licitação, mas não 

atendem, então tem que mandar notificação, pedir parecer 

jurídico, sendo uma briga constante com fornecedores; mas 

estão tentando tirar esses fornecedores da licitação, porque 

eles entram, ganham e não atendem.  

Vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva disse que não é 

preciso nem tirar quando acontece isso, é uma quebra de 

contrato por não cumprir e automaticamente tem que ser punido.  

Élida Mara Santos Andrade falou que tem que ser notificado, 

passa pela dra. Gorete para analisar, é mandada uma carta 

falando que terão problemas se não entregarem; mas após as 

notificações passaram a atender, muitos medicamentos que não 

vinham, agora estão vindo. 

Vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva a respeito da 

autonomia na pasta vai até onde?  Apenas lista os medicamentos 

que estão faltando e acaba aí? Compra é com outro 

departamento, financeiro outro departamento?  

Élida Mara Santos Andrade disse que compra é com ela. 

Vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva e os 

medicamentos que necessita, existe alguma restrição da parte de 

quem cuida do financeiro de comprar ou não? 

Élida Mara Santos Andrade disse que nenhuma. 

Vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva então o que se 

pede, automaticamente é licitado? 

Élida Mara Santos Andrade disse que sim. 

Vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva falou a 

respeito das demandas judiciais. Quer saber se existem muitos 
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casos que estão em trâmites, se tem alguns com mandado para 

que forneçam medicamentos, principalmente medicamentos para 

pacientes com câncer que já ganharam o direito de adquirir o 

referido remédio? 

Élida Mara Santos Andrade falou que está sabendo que todos 

que entraram com medicamentos que vão para análise judicial, 

todos conseguiram e estão sendo atendidos.  

Vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva perguntou se a 

demanda é grande e se tem como expressar o número. 

Élida Mara Santos Andrade disse que a demanda é grande, mas 

não sabe quanto. 

Vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva mais uma vez 

perguntou se não tem ninguém sem atender, quem ganhou 

judicialmente? 

Élida Mara Santos Andrade disse que ela saiba, não. 

Vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva perguntou se o 

Wellington que está presente pode responder. 

Wellington cumprimentou os vereadores, aos ouvintes da rádio e 

pediu desculpas por quebrar o protocolo no meio da sessão. Falou 

que na gerência tem um departamento de assessoria jurídica com 

três servidores que controlam as aquisições de demandas 

judiciais, então tem uma pessoa responsável pelas aquisições de 

medicamentos, uma pessoa responsável pelas aquisições de 

exames e consultas médicas que são demandadas e que não tem 

disponível no município e uma pessoa que é responsável pela 

cotação e aquisição de procedimentos cirúrgicos de pessoas que 

às vezes estão esperando há muito tempo e acabam 

judicializando os procedimentos, e aí tem uma equipe que fica 

envolvida em fazer esse processo. Quem é responsável pelos 

medicamentos judicializados é a Luciane, e fazem encontros 

semanais na gerência desde que assumiu; hoje ainda não falou 

com ela, mas até o momento ela não passou nenhuma demanda de 

medicamento que estava sem ser atendido. O que acontece talvez 
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em relação a uma mudança que houve recentemente na legislação 

sobre o atendimento das demandas de clexane para pacientes de 

gravidez de alto risco, mas acredita que já está nesta licitação 

que está sendo feita para atender o hospital e as outras 

demandas. As últimas pessoas que procuraram de uma forma ou 

de outra, tentaram atender, mas pode levantar e informar 

oficialmente à câmara se alguma necessidade judicial não 

atendida. 

Vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva agradeceu ao 

Wellington e disse que a informação que tem é um pouco 

diferente, porque tem pessoa que está esperando o medicamento 

pondera 30mg há algum tempo e não consegue receber, então 

isso causa estranheza, porque como gestor de saúde deveria 

saber, mas como delegou as funções, essas pessoas deveriam 

informa-lo todos os dias se houve ou não alguma mudança. E como 

vereador tenta ajudar da forma que pode. Agradeceu a presença 

da Élida e como os outros vereadores falou, ele concorda que ela 

não tem culpa assim como os outros funcionários, porque acredita 

na boa vontade de todos, e sabe que a dificuldade está acima 

deles. Embora respeite o desejo do nobre vereador, que tem a 

prerrogativa de convocar os gerentes, na verdade a resposta 

teria que vir do prefeito e espera alguma coisa nesse sentido 

dele; até porque quando colocam aqui que ele herdou dívidas da 

gestão passada, não acredita que ele colocou o nome para ser 

prefeito achando que iria pegar tudo redondo e que os 

funcionários iriam tocar a prefeitura, pra ele ficar apenas 

sentado na cadeira dele, como está desde o primeiro dia do 

mandato e sair como o melhor prefeito de Naviraí. Comentou 

ainda qual o prefeito que não herda dívidas de outro? Porque 

quando fala isso coloca em jogo a imagem de outras pessoas que 

não fazem parte desta gestão e não vai poder resolver o 

problema; se pudesse chamar o ex gestor para resolver o 

problema desse agora, com certeza faria e o colocaria no lugar, 
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mas não pode, e os vereadores tem que ter consciência que a 

gestão que tem que ser cobrada é essa, até porque essa gestão 

também vai deixar pendências, não vai conseguir cumprir com 

todos compromissos porque o dinheiro que vem é pouco. Então 

todos sabem que hoje tem dívidas desta gestão e se ele não 

conseguir pagar até o final do mandato, outro prefeito que 

colocar o nome a disposição tem que saber dessa 

responsabilidade, tem que saber desse compromisso, não assumir 

uma prefeitura por ego e achar que é o dono da verdade e o dono 

do mundo. 

 

O Senhor Presidente agradeceu a presença da Senhora Élida 

Mara Santos Andrade e os esclarecimentos prestados, estando a 

mesma dispensada da composição desta mesa. 

Élida Mara Santos Andrade agradeceu e desejou bom dia. 

 

Na sequência o Senhor Presidente determinou a primeira 

secretária para fazer a leitura do expediente – informou que a 

ata da 21ª Sessão Ordinária do dia 26/06/2018 encontra-se a 

disposição na secretaria desta casa de leis.  

C.I.  nº 004/2018 de 27/08/2018 do Vereador Ederson Dutra, 

apresentando justificativa de sua ausência na 3ª Sessão 

Extraordinária dia 24/08/2018. O Senhor Presidente informou 

que fica registrada a justificativa da ausência do Excelentíssimo 

Senhor Vereador na referida Sessão. 

 

Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de Informações, 

Indicações e Moções: 

 

Requerimento nº 114/2018 de autoria da Vereadora Rosangela 

Farias Sofa; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Adriano José Silvério, Gerente de Serviços Públicos, requerendo 
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que sejam realizados o serviço de patrolamento e os reparos 

necessários na Rua Urano, no trecho compreendido entre as 

avenidas Brasil e Fátima do Sul. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra a vereadora autora falando que a rua 

que está abaixo ao antigo prédio que hoje é depósito da Copasul, 

fizeram uma rampa para descarga e carregamento de tratores e 

as ruas paralelas foram feitas pavimentação, mas na rua nenhum 

trator foi passado, então questionou no departamento e falaram 

que os valores que foram para aquela pavimentação não foram 

suficientes para pavimentar a Rua Urano e como nessa rua não 

tem nenhuma habitação, eles escolheram pavimentar os locais que 

tem habitação, mas agora que cortaram os eucaliptos e limparam 

o pátio, se sentiu no dever de pedir mais uma vez, agora 

oficialmente. O Senhor presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. 

 

Requerimento nº 119/2018 de autoria do Vereador Fabiano 

Domingos dos Santos e outros edis; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, requerendo informações sobre o atual 

cronograma da obra, e qual o motivo da paralisação da construção 

das cinco novas salas de aula e do laboratório da Escola Municipal 

de Educação Infantil e Ensino Fundamental José Martins Flores. 

Solicitamos, ainda, informações sobre quando serão reiniciadas 

as obras de construção, e se as novas salas de aula estarão 

prontas até o início do ano letivo de 2019. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra o vereador autor que 

cumprimentou a todos e disse que em visita à Escola José 

Martins Flores na semana passada viu que as novas salas de aula 

não estarão prontas esse ano, como o prefeito prometeu, é muito 

difícil, porque até agora só fizeram a terraplanagem e mais nada. 

Então vai esperar uma resposta da Ana Paula e espera que não 
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seja falando que está estudando ainda, porque já está á dois anos 

estudando e fazendo projetos, porque em seu gabinete recebe 

mães que moram no Cia Portal e as crianças estudam no Marechal. 

Um aparte do vereador Claudio Cezar falando que é muito triste 

isso, porque acompanha há muitos anos as mães que esperam uma 

vaga naquela escola para seus filhos; e reforça que a gerente de 

obras tem que parar com projetos que não sai do papel e 

executar mais, porque também já fez vários pedidos e não 

acontece nada, e é muito triste ficar cobrando essas coisas na 

educação. Um aparte do Vereador Júnior do PT falando que 

esteve esse ano lá junto com as mães que foram pra fila numa 

quinta-feira, sendo que as matrículas iriam iniciar na segunda-

feira. Provavelmente o ano que vem iniciará na segunda-feira a 

fila de pessoas dormindo na frente do colégio para guardar seus 

lugares e conseguir uma vaga; e com pessoas extremamente 

insatisfeitas e com razão, com vídeos na internet falando e 

criticando duramente a administração municipal pela promessa e 

pelo compromisso falando que iria fazer e não fez. Disse que no 

começo do ano conversou com a diretora da escola, com a 

gerente de educação, com a gerente de obras, com a Milena 

gerente de administração e com o prefeito municipal, e todos 

foram categóricos em dizer que no primeiro semestre estaria 

pronto, mas já iniciamos o segundo semestre e provavelmente não 

vai ficar pronto; é lamentável, principalmente porque essa obra 

também foi utilizada pra justificar o não pagamento do abono aos 

servidores da educação, de que o recurso estaria sendo investido 

em reformas, em obras e uma das obras era justamente essa. 

Então que assinar junto para ter acesso mais rápido a essa 

resposta para acompanhar, porque não dá mais para ouvir 

conversa e simplesmente nada acontecer. O vereador Fabiano 

agradeceu e disse que essa cobrança é de todos os vereadores, 

porque promessa é dívida e se não consegue cumprir, não 
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prometa. O Senhor presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. 

 

Requerimento nº 120/2018 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues e Rosangela Farias Sofa; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Adriano José Silvério, Gerente de 

Serviços Públicos, requerendo informações a respeito das 

providências tomadas, para satisfazer o pedido contido no 

Requerimento nº 24/2018, desta Casa de Leis, de autoria deste 

vereador, onde solicitava a implantação da iluminação pública na 

Av. Miguel Sottani, no trecho compreendido entre a Av. Ipuitã e 

a Rua Artur Pereira da Silva, localizadas nos bairros Vila Alta e 

Vila Nova, respectivamente. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor, cumprimentou a todos 

e falou que é uma escuridão total no referido local, que até 

separa a cidade, ficando impossível andar por lá, e gostaria de 

saber se em frente a casa do prefeito estivesse naquela 

escuridão, se ficaria daquele jeito. Um aparte da vereadora 

Rosangela falando que lá é uma segunda Naviraí, são oitocentos 

apartamentos, se em cada um tiver duas pessoas, são mil e 

seiscentas pessoas, com alunos que estudam à noite, pais que 

chegam tarde, pessoas que sai de madrugada, então é preciso 

providência urgente porque a situação do bairro é lamentável. Um 

aparte do vereador Simon falando que o problema da iluminação 

pública, é no município inteiro e lembrou que na semana passada 

fez uma indicação encaminhando ao Deputado Federal Geraldo 

Rezende solicitando que seja ligada a rede baixa do Nelson Trad, 

e o que mais surpreende é que na Cosip que é pra cuidar disso 

tem mais de um milhão de reais em conta, e todos aqui estão 

reclamando da iluminação, então só pode ser incompetência; já 

foi feito um pedido de uma equipe de iluminação pública e 

disseram que já existe, mas que falta gente. Não dá para 
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entender, porque tem o dinheiro na conta, mas não conseguem 

efetivar as mudanças necessárias. O vereador Eurides agradeceu 

e disse que espera que o prefeito atenda esse pedido. O Senhor 

presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 121/2018 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 que se verifique a possibilidade de viabilizar uma 

pensão na cidade de Barretos-SP, para acolher pacientes, que 

realizam tratamentos Oncológicos no Hospital de Amor de 

Barretos-SP, e seus acompanhantes. Atualmente, inúmeras 

famílias do município são atendidas diariamente na referida 

instituição, deslocando-se várias vezes ao mês, em um prazo 

muito curto. Sendo assim, entendemos que cabe à administração 

pública municipal tomar as providências necessárias para 

minimizar o sofrimento desses pacientes e proporcionar maior 

conforto, no enfrentamento desse momento tão difícil. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador autor 

falando que todo ser humano é passivo a ter essa doença terrível 

que é o câncer, não escolhe idade e nem sexo, e tem muitas 

pessoas que são menos favorecidas financeiramente, e o poder 

público tem que estar pronto para amparar essas famílias. Essas 

pessoas tem esperança de sobreviver e vão para Barretos que 

tem o melhor tratamento, é referência no Brasil, como na 

Unicamp e em Cascavel também, mas aqui temos uma linha direta 

com Barretos, o Dr. Wilson Vilalba tem feito arrecadações com 

valores significativos pra Barretos, então os pacientes daqui tem 

um agendamento mais ágil e rápido, mas tem a distância e os 

gastos que são caro. Todos os municípios tem pensão lá, onde o 

poder público licita uma casa de apoio com diárias de cinquenta 

ou setenta reais, se usarem três dias, paga essas diárias no final 
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do mês, se não utilizou não se paga nada. Mas os pacientes daqui 

estão indo e muitos estão dormindo na rodoviária ou fazendo 

“vaquinha” pra conseguir ficar, isso é vergonhoso e humilhante, 

têm crianças e pessoas de idade. Um aparte da vereadora 

Lourdes falando que é preciso brigar muito por isso, porque a 

rede feminina de combate ao câncer de Naviraí ajuda demais, 

sendo que quem deveria estar ajudando é a prefeitura, então é 

preciso tomar um posicionamento para providenciar essa pensão 

para as pessoas que tanto necessitam. Um aparte do vereador 

Josias de Carvalho parabenizando por esse pleito e diz ser 

solidário, porque as pessoas com câncer já ficam fragilizadas 

emocionalmente e psicologicamente, e estando lá tem a 

oportunidade de ter um tratamento com dignidade e ficam 

esperançosas, muitas não vão porque não tem onde ficar; então 

esse pleito é muito importante. O vereador Marcio disse que em 

Barretos não tem tratamento particular, todos são iguais dentro 

do hospital, pode ser rico, milionário, pobre, o tratamento é 

igualitário, então o que pede apenas, é uma pensão simples para 

que possam dormir e comer sem despesas. Um aparte do 

vereador Ederson Dutra parabenizando pelo requerimento que 

enxerga o problema na real situação, que é crítico, e o mínimo que 

a prefeitura deveria fornecer, é o básico. O prefeito deveria 

atender de pronto essa solicitação, porque ele foi coordenador 

do hospital do câncer em Naviraí, mas deve ter esquecido, porque 

no ano passado teve o evento e ele não compareceu para 

prestigiar o evento. Comentou da correria do Wilson Vilalba, que 

é uma pessoa humana, que deixa os seus afazeres no escritório 

para atender o próximo, mas o prefeito não consegue fazer o 

mínimo necessário. Só quem tem alguém na família com essa 

doença que sabe o sofrimento que é. Agora vai ter um evento do 

hospital do câncer e o prefeito tem que fazer à frente, tem que 

ajudar a levantar dinheiro com seus amigos, deputados, fazer 

caixa, porque cada paciente custa mais de cem mil reais, mas 
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esse prefeito não se sensibiliza. Esse requerimento está pedindo 

uma pensão, mas é preciso alimentação e assistência também, 

tem que ter um carro porque quando a pessoa sai da 

quimioterapia está muita debilitada, então esse é o momento da 

câmara de vereadores de abraçar essa causa e ajudar esse 

evento que o Dr. Wilson Vilalba está à frente, e tentar fazer com 

que o prefeito atenda essa reivindicação do nobre vereador. O 

vereador Marcio informou que muitas vezes os pacientes daqui 

que vão para Barretos dormem e tomam banho na rodoviária e 

voltam para o hospital para fazer a quimioterapia, então é 

preciso ter uma pensão e não só em Barretos, mas também em 

Campo Grande, em Cascavel, em Arapongas. Um aparte do 

vereador Claudio Cezar parabenizando pelo requerimento e 

falando que tratamento do câncer não é fácil e sabe disso porque 

sua mãe está a um ano passando por esse tratamento em 

Cascavel, um hospital que trata muito bem os pacientes e o 

mínimo que a prefeitura pode fazer é o convênio com uma pensão, 

realmente se faz necessário porque a pessoa fica muito 

debilitada e carente de atenção. E como disse o vereador 

Ederson realmente o tratamento mais simples de um paciente de 

câncer custa em torno de cento e cinquenta mil, assim informou o 

Henrique Prata que é diretor do Hospital de Amor de Barretos, e 

fazem de graça, através de voluntários, com doações, 

arrecadação, e o estado não paga, o município não paga, então 

mínimo que prefeitura deveria fazer é dar um atendimento digno 

aos pacientes do nosso município; e espera que todos ajudem 

nesse evento em prol do hospital do câncer de Barretos e que os 

vereadores se engajem nesse projeto pra que seja um grande 

evento em Naviraí. O vereador Ederson informou que quando o 

prefeito Izauri era coordenador, tinha sessenta e dois pacientes 

em Barretos, hoje tem duzentos e sessenta e sete pacientes 

daqui. Um aparte do vereador Fabiano Domingos parabenizando 

pelo requerimento e falando que só quem tem pessoas da família 
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sofrendo com essa doença, sabe o como é, ele já teve tia, primas 

e não é fácil. Comentou sobre o evento que o Wilson Vilalba está 

fazendo, informando que no sábado acontece o leilão no parque 

de exposições e no domingo será o almoço com o costelão do 

Rotary na Seleta, em prol do hospital do câncer, então pede aos 

vereadores e à população para abraçar e ajudar essa causa, 

porque essa doença é muito difícil e espera que o prefeito 

arrume pensão para as pessoas ficarem, porque realmente a 

situação é difícil. Um aparte da vereadora Rosangela falando que 

só sabe dessa dor quem tem ou quem se coloca no lugar do outro, 

já vivenciou em sua família com um tio, que infelizmente faleceu, 

mas foi com dignidade dentro de um hospital e bem tratado. 

Comentou que no ano passado acompanhou o Dr. Wilson em suas 

atividades, e esse ano ficou responsável em recolher os cofrinhos 

e somar o dinheiro para depositar, e ainda tocou um bar no 

parque de exposição para ajuda-los, então é muito importante 

que a população abrace essa causa e ajudem, façam por amor; o 

nome do hospital foi substituído por hospital do amor, porque 

câncer é muito doído, e pede ao prefeito que já fez parte e tem 

certeza que ele tem sensibilidade e vai atender esse pedido, 

porque é para a população de Naviraí, pra quem está doente e 

debilitado, precisando de uma mão amiga e de um pouco de amor 

e misericórdia dos políticos dessa gestão. O Vereador Marcio 

deu uma sugestão, falando que o prefeito poderia aumentar o 

repasse à rede de combate ao câncer que providenciaria uma 

pensão sem toda a burocracia que existe, são medidas simples 

que pode ser resolvida, só basta ter vontade de querer resolver, 

mas o prefeito infelizmente não tem vontade de resolver nenhum 

problema, seja na saúde, na iluminação, mas está aqui para cobrar 

e o câncer é uma doença séria demais. Com a palavra o vereador 

Simon parabenizando o vereador Márcio por estar sempre 

preocupado com a saúde do município e cumprimentando o Dr. 

Wilson Vilalba por estar fazendo um grande trabalho na 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 28 de 37 
 

SECRETARIA 

 

coordenadoria da região do hospital do câncer de Barretos, e 

informando que o Dr. Wilson também procurou o prefeito para 

ver a possibilidade da pensão, mas assim como acontece com os 

vereadores o pedido também não foi atendido, esse prefeito não 

se preocupa com a população; então coloca aqui a importância do 

Wilson Vilalba frente a essa coordenadoria e da rede feminina de 

combate ao câncer, são essas pessoas que estão dando atenção 

às famílias que tem essa doença tão grave, mas espera que 

através desse pedido do vereador Marcio, o prefeito abre uma 

pensão para dar o mínimo de conforto possível aos enfermos. O 

Senhor presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 122/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente de 

Administração, requerendo que seja encaminhado a esta Casa de 

Leis o cronograma de realização de estudos para a implantação 

do Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos do Poder 

Executivo Municipal, como forma de imprimir maior 

transparência e acesso à fiscalização. Requer, ainda, sejam 

apresentados esclarecimentos a respeito da Comunicação 

Interna n.º 174/18, assinada pela Gerente de Administração, no 

tocante ao "momento oportuno" para iniciar os estudos de 

implantação do Plano de Cargos. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor falando que há duas 

sessões atrás fez uma indicação pedindo para que fosse 

resgatado um documento, uma minuta que foi elaborada em 2012 

a respeito do plano de cargos e carreiras dos servidores públicos 

da prefeitura, para poder reiniciar os trabalhos e conseguir 

atualizar essa minuta para que a prefeitura envie o tão sonhado 

projeto de lei do plano de cargos e carreiras; e recebeu uma 

resposta dessa indicação falando que em momento oportuno 
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iniciarão os estudos que visam identificar a possibilidade da 

implantação do plano de cargos e carreiras dentro da 

administração em curso; então agora está encaminhando esse 

requerimento pedindo esse cronograma porque a resposta veio 

falando em momento oportuno e ficou vago, ele não consegue 

fiscalizar o momento oportuno porque ele não sabe qual é esse 

momento, entende que o momento oportuno para implantar um 

plano de cargos e carreiras, foi 15 anos atrás, que era o anseio 

desde lá, ou desde que existe o estatuto do servidor público que 

existe o anseio pelo plano de cargos e carreiras, então o 

momento já passou faz horas e está se repetindo a cada dia. 

Então quer esse cronograma que indica como vai ser feito e 

quando para que possa cobrar. Um aparte do vereador Ederson 

falando que esse foi o seu primeiro pedido feito como vereador 

nessa casa de leis e até agora não deram um passo, e acredita 

que o momento oportuno será quando ele sair da prefeitura e 

entrar um prefeito que olhe para os funcionários públicos com 

atenção, porque esse prefeito só atende os cargos comissionados 

desde o primeiro dia de mandato, para os comissionados tudo, 

para os concursados nada, essa é a gestão de Naviraí. O vereador 

Júnior agradeceu e disse que o projeto de lei do plano de cargos 

e carreiras é um anseio dos servidores públicos municipais, e já 

foi solicitado muitas vezes, é recorrente esse pedido, então logo 

tenha uma resposta com o cronograma e com a explicação do que 

quer dizer esse momento oportuno estará relatando aqui. O 

Senhor presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Indicação n° 073/2018 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o 

senhor Fernando Kamitani, gerente de Desenvolvimento, 

indicando seja criado o Programa Municipal de Valorização e 

Incentivo à Agricultura Familiar do Município de Naviraí, 
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oferecendo aos pequenos produtores, prioridade em contratos de 

fornecimento de hortifrúti e outros alimentos, comprados pelas 

gerências de educação, saúde e assistência social. Além de 

outros benefícios, como máquinas para serviços pesados e cursos 

de capacitação. Este programa tem como objetivo as seguintes 

metas: 1- Fomentar a produção da agricultura no município, 

especialmente nas pequenas propriedades; 2- Melhorar a 

qualidade dos produtos oriundos da Agricultura Familiar do 

município; 3- Incentivar e orientar a diversificação da produção 

nas propriedades rurais; 4- Incentivar a profissionalização dos 

Produtores da Agricultura Familiar; 5- Incentivar o processo de 

agregação de renda aos produtos da Agricultura Familiar; 6- 

Incentivar o aumento da produção por área utilizada; 7- 

Fomentar o incremento da renda dos Produtores Rurais. Com a 

palavra o vereador autor falando que na semana passada foi 

discutida a necessidade da implantação de um programa de apoio 

a agricultura familiar, entre essas metas, prevendo a criação de 

um fundo de apoio a agricultura familiar porque ainda vê a 

dificuldade dos produtores locais, e se coloca a disposição para 

discutir junto com os produtores para conseguir fomentar mais, 

girar o dinheiro dentro da cidade e fazer fomentar a economia 

local para gerar mais empregos distribuindo rendas. O Senhor 

Presidente solicitou à secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

Indicação n° 074/2018 de autoria do Vereador Cláudio Cezar 

Paulino da Silva e outros edis; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Cláudia Ayako Taira Medeiros, 

Gerente de Receita, indicando que se verifique a viabilidade de 

um estudo que permita o pagamento de tributos, tarifas e demais 

receitas municipais com os cartões de crédito ou débito. Com a 

palavra o vereador autor falando que recebeu esse pedido de 
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alguns moradores de Naviraí porque facilitaria muito e no Brasil 

várias cidades já adotou esse método de pagamento, então está 

solicitando a gerente de receita pra ver se em Naviraí há essa 

possibilidade de sistema de pagamento, facilitando pra todos. O 

Senhor Presidente solicitou à secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 075/2018 de autoria da Vereadora Rosangela 

Farias Sofa; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente de Administração, 

indicando que seja atribuído o nome de Wilson Andreasi, ao local 

onde se encontram instaladas as antenas que viabilizam as 

transmissões dos canais de TV aberta, para os munícipes de 

Naviraí. Com a palavra a vereadora autora falou que é muito 

importante que o poder público comece a dar exemplo e mostrar 

a sociedade que está se organizando e está se valorizando. Esse 

espaço onde fica as antenas está no anonimato, é público, não 

tem nome, e por diversas vezes houve problemas, com vândalos 

quebrando tudo e ficando sem o fornecimento das transmissões, 

há pouco tempo roubaram todo o arame que cerca o espaço, mas 

muitos jovens ficam perto do local, crianças brincaram por lá, 

então vieram em seu gabinete solicitando para cercar novamente, 

o pessoal da prefeitura fez uma limpeza e cercou; daí recebeu a 

ideia de que aquele local poderia receber uma denominação e fez 

esse requerimento indicando o nome do Senhor Wilson Andreasi 

“in memorian” que foi um dos pioneiros deste município, trabalhou 

como jornalista, atuou por vários anos na rádio Cultura exercendo 

funções importantes na área de informações, então oferece essa 

homenagem procedendo com justiça à família que está até hoje 

no município. O Senhor Presidente solicitou à secretária que faça 

o encaminhamento da mesma. 
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Indicação n° 076/2018 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho; 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 feita a limpeza nos bueiros da Rua Natal, esquina com a 

Rua Angela Favero Franciscati. Com a palavra o vereador autor 

falando que tem vários setores da cidade que se encontra com as 

caixas fechadas pela areia e pelo bairro, mas o morador da Rua 

Natal o procurou porque todas as vezes que chove causa 

transtornos aos moradores, então fez esse pedido e espera que 

desperte o responsável pela pasta para também ver as outras 

caixas que se encontram na mesma situação. Com a palavra a 

vereadora Lourdes falando que esse problema é muito sério, 

porque existem muitas pessoas que varrem o lixo para dentro do 

bueiro e os próprios moradores tem que policiar isso. O Senhor 

Presidente solicitou à secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

Moção de Congratulação n° 13/2018 de autoria do Vereador 

Claudio Cezar Paulino da Silva e outros Edis; expediente 

endereçado ao senhor Fabio Braz, apresentando nossas 

congratulações por representar brilhantemente o município de 

Naviraí no Rodeio de Barretos. O senhor Fabio Braz representou 

o município de Naviraí no Rodeio de Barretos neste mês de 

agosto, o maior rodeio do Brasil. O competidor já tem 

experiência na arena de Barretos e atualmente é líder do ranking 

da Copa Wrangler Ekip Rozeta, garantindo ainda, vaga no ranking 

direto no CNAR. Fabio Braz tem aproveitamento em 76,81%, e 

das 22 competições que participou, chegou a final em 12 delas, 

sendo que em 11 subiu ao pódio entre os cinco melhores. Sendo 

assim, renovamos as nossas congratulações e votos de sucesso a 

este competidor, que não mediu esforços para representar o 

nosso município. Com a palavra o vereador autor falando que o 
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Fabinho representou Naviraí em Barretos, que é um dos maiores 

rodeios do mundo e é uma honra, porque todos sabem como é 

difícil em todo tipo de modalidade, seja rodeio, atletismo e 

qualquer outro esporte, pela falta de apoio, falta de patrocínio, 

mas ele é um batalhador e é filho de Naviraí, então tem que 

valorizar essas pessoas, que mesmo com tanto sacrifício foi 

representar Naviraí e pela primeira vez na história poderá ter 

um representante de Naviraí nos Estados Unidos e é uma honra, 

por isso fez essa moção. O Senhor Presidente colocou em 

votação, sendo aprovada. 

 

Pela ordem o vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior fez uma 

moção de congratulação verbal à Guarda Mirim pelo evento 

específico em comemoração ao Dia do Soldado, mas também pelo 

trabalho que vem sendo realizado, tanto pela presidência do 

Senhor Auro, servidor desta casa de leis, como do coordenador 

Adriano e demais colaboradores, é um orgulho e uma satisfação 

ver resgatado uma instituição tão importante e emblemática aqui 

do nosso município, com tamanho envolvimento da comunidade, 

dos pais e das forças de segurança pública, hoje sabe que 

dificilmente volta atrás, mesmo independente do auxílio que 

tiver, a comunidade abraçou aquela instituição, isso deixa a todos 

muito feliz e é importante essa câmara se manifestar no sentido 

de apoiar e incentivar que continue crescendo. 

  

 

TRIBUNA 

 

O Senhor Presidente convidou para fazer uso da tribuna o 

vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, cumprimentou senhor 

presidente, vereadores, vereadoras, público presente e ouvintes 

da rádio Cultura e redes sociais, falou de um tema que foi 

abordado aqui nesta casa de leis a respeito da saúde, 
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especificamente da farmácia municipal, das suas dificuldades, 

dos seus eventuais avanços, agora foi falado a respeito do 

hospital do câncer, da necessidade de uma pensão para acolher 

os pacientes que estão em tratamento de câncer, naquela 

localidade. E agora quer falar do transporte de pacientes para 

outras cidades, quer chamar atenção de todos, porque tem 

recebido reclamações e sabendo de algumas dificuldades que os 

pacientes têm enfrentado. Está sabendo que tem 

aproximadamente quatro veículos parados, uma ambulância 

parada e não tem previsão de conserto desses veículos. A medida 

que foi arrumada é de encaminhar os pacientes via passagem de 

ônibus. Uma consulta de rotina para um jovem com mobilidade 

fácil, até resolve a situação quando é para Dourados, mas para 

Campo Grande e para outras localidades, as pessoas estão 

enfrentando muita dificuldade por não ter o veículo; então chama 

a atenção do executivo, do secretário de saúde que esteve aqui, 

de dar atenção devida pra essa questão, o transporte de 

pacientes para outras localidades é um dos poucos serviços da 

saúde que funciona pleno, que tem essa capacidade de fato de 

atender a população, mesmo diante das dificuldades tem 

conseguido cumprir a sua função, mas precisa ter veículo. Sabe 

que a frota foi ampliada na gestão passada, mais de cem veículos, 

entre eles alguns pra saúde, mas é preciso pensar na renovação 

dessa frota e na manutenção daqueles que estão a disposição. 

Recebeu informação de que a gerência de saúde está pensando 

em locar automóveis para fazer esse transporte, mas isso está 

sendo pensado há mais de cinco anos, desde 2013 que vê que 

estão pensando em locar veículos, mas vão continuar pensando 

até quando? É preciso atitude, é preciso resolução dos 

problemas, pensar em fazer não ajuda em nada. O planejamento é 

importante, mas precisa ser acelerado, precisa sair do papel. Por 

fim vai falar de outro tema que tem causado preocupação e já 

sugeriu, mas vai formalizar durante a semana pra essa mesa, para 
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convocar uma grande reunião com o conselho de segurança, com o 

comando da polícia militar, policia civil, executivo municipal, enfim 

os órgãos de segurança pública para tratar da segurança nas 

escolas. Falou que no ano passado tivemos um diretor da rede 

estadual esfaqueado que ficou entre a vida e a morte, naquele 

momento foram feitas algumas reuniões, o executivo puxou essa 

discussão e debate, mas ficou nisso; hoje a situação talvez seja 

até pior com diretores sendo ameaçados de morte, com 

coordenadores sendo ameaçados, vândalos invadindo as escolas, e 

não vê sequer uma iniciativa do poder público em coibir, em 

controlar esse acesso. Entende que o problema de segurança 

pública é um problema de toda comunidade, e dessa forma é 

preciso discutir também entre todos os órgãos que estão ligados 

e são responsáveis por isso; então deixa a sua preocupação, 

falando que vai formalizar isso pra que essa mesa possa convocar 

para dar segmentos as discussões e tentar de fato achar uma 

solução, é preciso ter paz nas escolas, tranquilidade e segurança 

de ir e voltar pra suas casas sem que nada lhes aconteça; desejou 

uma boa semana. 

 

Usou a tribuna a vereadora Rosangela Farias Sofa, cumprimentou 

a todos e disse que esta casa de leis está sempre pronta para 

atender e ouvir reclames da sociedade, mas hoje vai enaltecer os 

bons exemplos da nossa cidade, como do Projeto Arte e Cultura 

que foi realizado o 3º evento de extensão de atividades e 

apresentações culturais, fruto de um trabalho do Instituto 

Federal de Mato Grosso do Sul, que teve seu fechamento na 

praça municipal com apresentação de banda, roda de viola, violões 

do cerrado, com a participação da população que foi muito 

importante. Agradeceu ao Instituto Federal, ao pessoal do IEF 

que está conseguindo cumprir a missão do Instituto que é ter o 

ensino, a pesquisa e a extensão, essa atividade é a conclusão com 

vários trabalhos que foram apresentados. O outro bom exemplo 
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veio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, 

com o projeto 1º Arraiá, que aconteceu na sexta à noite, foi mais 

que uma festa, foi um trabalho que visou adquirir conhecimentos, 

desde o planejar, desenvolver e o colher. No curso de 

Administração, os professores se colocaram todos os momentos 

a disposição dos alunos, que planejaram e desenvolveram e farão 

avaliação do retorno da festa, esse arraiá foi um laboratório de 

experiência real; cumprimentou e parabenizou todos os alunos, 

toda equipe de professores e colaboradores. Falou ainda do 

Centro de Formação Ramez Tebet, onde esteve presente desde o 

inicio, e esses dias teve a apresentação do plano municipal de 

coleta seletiva. O Centro Estadual de Educação Profissional 

Ramez Tebet tem um grupo de professores e alunos que 

idealizaram seu sonho, que é instalar em Naviraí a coleta seletiva 

e de organizar essa coleta. Esse plano é um instrumento 

norteador para o poder público desenvolver suas ações 

referentes a coleta seletiva. Diz saber que a gerência de meio 

ambiente está lutando e buscando nesse desafio, trazer 

parcerias e em muito em breve, a população de Naviraí terá 

informações satisfatórias no que se refere a coleta de material 

reciclável. Parabenizou ao pessoal do Centro de Educação Ramez 

Tebet, cumprimentou todos da GEREL e do Fundesporte pela 

Copa dos Campeões que aconteceu nessa semana com Naviraí, 

recepcionando várias delegações com mais de quatrocentos e 

oitenta atletas, agradeceu ao pessoal do JOJUMS – jogos da 

juventude de Mato Grosso do Sul e a todos que estiveram 

envolvidos. Foram vários eventos que aconteceu durante a 

semana que passou e cada um no seu grupo, cada um na sua 

prioridade, mas fazendo Naviraí se desenvolver. Falou também da 

guarda mirim, aproveitando para parabenizar o evento que esteve 

presente e pra falar que se sente muito feliz com esse projeto, 

porque está sendo aplicado uma transformação muito grande, que 

vai desde a cobrança da escola até formar cidadãos mais 
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conscientes e mais responsável com o próximo. Para finalizar, 

informou que continua indo aos bairros, igrejas, templos e onde 

permitirem, para fazer palestra sobre agosto lilás, juntamente 

com sua equipe e com o Cido cego que está auxiliando; tudo para 

levar mais informação à população e no dia 31 de agosto terá o 

fechamento do agosto lilás. Agradeceu ao pastor Claudemir e 

seus membros da Igreja Deus é Vitória que proporcionou nesse 

final de semana uma apresentação no bairro Vila Alta. Desejou 

uma boa semana a todos. 

 

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

Presidente encerrou a sessão, e para constar em ata, 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 vinte e oito dias do 

mês de agosto do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 

 Rosangela Farias Sofa 

        1ª Secretária 

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 

 


