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SECRETARIA 

 

ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/02/2018. 

 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 

dezoito, às dez horas, reuniu-se ordinariamente a Edilidade 

Naviraiense nas dependências da Câmara Municipal de Naviraí, 

Estado de Mato Grosso do Sul, situada na Avenida Bataguassú, 

900 sob a Presidência do Vereador Jaimir José da Silva; 

Secretariado pelos Edis: Marcio Andre Scarlassara e Simon 

Rogério Freitas Alves da Silva; estando ainda presentes os 

vereadores: Antônio Carlos Klein, Claudio Cezar Paulino da Silva, 

Ederson Dutra, Eurides Rodrigues, Fabiano Domingos dos Santos, 

Josias de Carvalho, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior e Rosângela 

Farias Sofa. Foi constatada a ausência das vereadoras Lourdes 

Elerbrock e Maria Cristina Tezolini Gradella. O Senhor 

Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária e invocando a 

proteção de Deus, convidou a todos os presentes para a leitura 

de um texto bíblico. Na sequencia solicitou ao primeiro 

secretário para fazer a leitura do expediente – informou que a 

35ª ata da Sessão Ordinária do dia 31/10/2017, a 36ª ata da 

Sessão Ordinária do dia 07/11/2017 e a 37ª ata da Sessão 

Ordinária do dia 14/11/2017 se encontram à disposição dos 

nobres pares na secretaria da Casa.  

 

1° Secretário: Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de 

Informações, Indicações e Moções: 

 

Requerimento n° 007/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Eduardo Mendes Pinto, Gerente de 

Administração, e o Senhor Josmar de Assis Selva, Gerente do 

Núcleo de Recursos Humanos, requerendo informações 

detalhadas, referente a contratação da empresa especializada 
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em segurança e medicina do trabalho, para a elaboração do 

L.T.C.A.T (Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho) 

e do P.P.R.A (Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais), 

para a implantação do adicional de insalubridade para os cargos 

de cozinheira da rede municipal de educação, Agentes de Serviço 

Escolar e Motoristas que realizam transporte de pacientes da 

gerência de saúde. E também o adicional de periculosidade para o 

cargo de vigia conforme as condições reais de trabalho de cada 

categoria funcional. O Senhor Presidente colocou em discussão, 

com a palavra o vereador autor que cumprimentou a todos e disse 

que esse requerimento é mais uma etapa de um assunto que já 

vem tratando desde 2015 quando na gestão anterior foi 

contratada uma empresa que emitiu uns laudos que acabou 

definindo quem tem direito e quem não tem direito aos adicionais 

de insalubridade e periculosidade dentro da administração 

municipal da prefeitura em todos os setores, porém na época já 

questionou fortemente os laudos da empresa por conta das 

pessoas que trabalham nos setores, sequer chegaram a ver os 

representantes da empresa, então ficou uma dúvida muito forte 

a respeito do trabalho desta empresa, será que foi realmente nos 

locais, será que fez as medições que precisam ser feitas, a seu 

ver naquele momento não era confiável, nesse momento ainda 

estão valendo esses laudos. O ano passado fez uma indicação e 

um requerimento e a última resposta que teve foi em setembro 

do ano passado dizendo que estariam finalizando o termo de 

referência para a contratação dessa empresa especializada para 

refazer esses laudos. Já estamos em fevereiro e estamos 

querendo saber o que está acontecendo e esperando que esses 

laudos saiam dentro do que é justo a quem tem direito, que 

receba o seu adicional e que tenham a segurança de que o 

trabalho efetivamente foi realizado, que tenham visitado cada 

cozinha de escola, que tenha acompanhado a rotina de cada 

servidor dentro do hospital, os motoristas, os vigias, enfim que 
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cada categoria funcional e cada local de trabalho seja de fato 

visitado e acompanhado, que tenha feito as medições que são 

necessárias fazer. Um aparte do vereador Ederson que 

cumprimentou a todos e disse ser solidário a esse pedido, porque 

na época lembra que o ex prefeito Léo Matos solicitou uma 

consulta a empresa e foi expedido esse laudo que atingiu a classe 

mais baixa de salário do executivo, onde o adicional que um vigia 

recebia de periculosidade era cinco quilos de carne por mês, e 

que viu o vigia chorar falando do corte adicional, então esse laudo 

prejudicou os mais carentes falando dos salários da prefeitura. 

Então se o prefeito quiser fazer a retomada do desenvolvimento, 

que comece retomando o que é de direito do funcionalismo 

público. Um aparte do vereador Josias de Carvalho que 

cumprimentou a todos e disse que essa batalha vem desde a 

gestão anterior e teve a impressão na época que foi tirado de 

quem ganha menos para acrescentar aos secretariados que 

ganhavam muito mais e que foi cobrada através de requerimentos 

e muitas vezes usando a tribuna para questionar esse laudo feito 

por essa empresa, então acha que essa empresa deveria vir a 

esta casa para falar sobre esse laudo. Um aparte do vereador 

Marcio Scarlassara que cumprimentou a todos e disse que muitos 

outros vereadores fizeram essa cobrança, inclusive o sindicato 

entrou com uma ação na justiça; disse que o ex prefeito Léo foi 

muito infeliz no que fez, mas o prefeito Izauri está sendo mais 

carrasco ainda porque sancionou e não fez nada até agora e quem 

sofre com tudo isso são os funcionários que tem direito e 

precisam desse dinheiro. Mas acredita que irá reverter a 

situação e que irá ganhar na justiça, e quem vai perder com tudo 

isso será o município porque vai ter que pagar retroativo, com 

indenização, com juros e com multa, porque é um direito do 

trabalhador funcionário público municipal. O vereador Júnior do 

PT disse que na verdade quer que se faça justiça com quem tem o 

direito e estão questionando a confiabilidade dos laudos que 
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foram emitidos na época e precisa haver uma contratação de uma 

nova empresa, não dá para retomar o que foi feito porque senão 

vai ficar pior, é preciso demonstração de vontade política pra que 

realmente isso aconteça e não fique só na conversa porque os 

servidores já estão cansados de tantas promessas, de ouvir 

compromissos que não são cumpridos, é preciso agilidade nisso 

pra que de fato seja feita justiça com o servidor público 

municipal. Um aparte do vereador Simon cumprimentou a todos e 

disse que essa cobrança é de longa data e infelizmente as 

respostas estão sendo vagas, porque já deveria ter sido 

contratada essa empresa. Aproveitou a presença do ex prefeito 

Zelmo de Brida no plenário e lembrou que ele foi o responsável 

por conquistar as insalubridades, onde o ex prefeito Léo Matos 

retirou e agora não vê a vontade necessária para resolver o 

problema desses funcionários públicos que é classe que mais 

precisa. O vereador Júnior disse que é isso, quer que seja feito 

justiça baseado num laudo que seja confiável, com o 

acompanhamento desta casa de leis. Um aparte do vereador 

Fabiano que cumprimentou a todos e disse que o sindicato da 

prefeitura tem uma ação a respeito dessa ação de insalubridade 

e que estão esperando a resposta. O vereador Júnior do PT disse 

que tem conhecimento dessa ação e que provavelmente uma ação 

judicial dessa natureza o juiz irá determinar que seja feito um 

novo laudo, então se a prefeitura se adiantar, fizer a 

contratação dessa empresa, emitir todos esses laudos será uma 

indenização a menos pra discutir. Um aparte da vereadora 

Rosangela que cumprimentou a todos e disse que esse 

requerimento é de grande valia, uma luta de muito tempo e 

informou que é THD – técnica de higiene dental de formação, já 

trabalhou no centro odontológico e na sua época tinha os trinta 

por cento de insalubridade, sendo que agora essa categoria não 

tem e como já trabalhou entende que é necessário ter por estar 

diretamente em contato com os pacientes; e quando uma empresa 
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faz uma avaliação desse porte e coloca que um técnico desse não 

precisa receber insalubridade, a empresa foi muito infeliz e não 

sabe o que está fazendo. Parabenizou o ex prefeito Zelmo porque 

na época dele foi feito essa valorização. E disse que estará 

lutando juntamente com todos os vereadores pela valorização de 

todos os funcionários. Um aparte do vereador Claudio Cezar que 

cumprimentou a todos e disse que o ex prefeito Zelmo de Brida 

está sendo lembrado por um trabalho bem feito, em prol das 

pessoas que mais precisavam de insalubridade e que tem por  

direito. E disse que essa empresa contratada fez um laudo sem 

acompanhar os trabalhadores como deveria ter feito e a 

administração foi muito infeliz em ter acatado esse laudo. E já 

passou da hora do prefeito atual contratar uma empresa para 

fazer um novo laudo e que seja justo para todos que trabalham e 

tenham os seus direitos garantidos. O vereador Júnior disse que 

fica aberto a todos os vereadores que quiserem assinar o 

referido requerimento e espera que a administração tenha 

vontade política e encare esse problema de frente, dando 

prioridade aos direitos dos funcionários. Aproveitou para saudar 

o ex prefeito Zelmo de Brida que se faz presente e lembrar da 

sua administração, principalmente do segundo mandato onde o 

partido dos trabalhadores teve uma participação direta na 

educação, na habitação e cumpriu com sua função, entende que 

de lá pra cá infelizmente só teve pioras, mas acredita que nem 

tudo está perdido, enquanto estiver aqui estará trabalhando para 

que as coisas melhorem e os que mais precisam sejam de fato 

beneficiados e tenham os seus direitos garantidos. O Senhor 

Presidente colocou em votação, que foi aprovado. 

 

O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, 

principalmente dos pastores, do ex presidente desta casa Jaime 

Dutra, do ex prefeito Zelmo de Brida aproveitando para 
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parabeniza-lo por sua ótima administração comandando essa 

cidade por oito anos.  

 

Requerimento n° 008/2018 de autoria da Vereadora Maria 

Cristina Tezolini Gradella; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Emerson Santana Pena Vila, Gerente 

do Núcleo de Trânsito Municipal, a Senhora Ana Paula Krambeck 

Silva Rocha, Gerente de Obras, requerendo a implantação de 

redutores de velocidade, do tipo Lombada Eletrônica, nos dois 

sentidos da Avenida Mato Grosso, nas proximidades do número 

1215, em frente à Delegacia da Polícia Federal, no bairro Varjão. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador Simon informando que a vereadora não está presente 

devido o falecimento de um parente, e falou que esse 

requerimento é de grande importância e que é fundamentado no 

pedido de alguns agentes da polícia federal falando da 

necessidade da lombada eletrônica no local, por já ter acontecido 

muitos acidentes fatais e que não tem muita sinalização mesmo 

sendo uma via de entrada da cidade. Um aparte do vereador 

Ederson que cumprimentou a todos e disse que um dos seus 

primeiros requerimentos foi solicitar ao prefeito que juntamente 

com o Detran enviasse um engenheiro de trânsito para fazer um 

estudo, porque o trânsito de Naviraí está caótico. Se o prefeito 

organizar o trânsito a santa casa vai desafogar, assim como os 

trabalhos dos bombeiros e do samu, então é preciso fazer uma 

reformulação no corpo administrativo de funcionários, 

principalmente no primeiro escalão que está ligado diretamente 

com vidas, com direito do cidadão. Um aparte do vereador 

Claudio Cesar falando que nessa administração o setor do 

trânsito é muito preocupante, porque em todos os bairros as 

pessoas reclamam da falta de placas e que não tem quebra molas, 

então é preciso melhorar urgente porque é um núcleo de muita 
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importância da cidade. Um aparte do Vereador Júnior do PT 

falando que o trânsito de Naviraí é vergonhoso e que em um ano e 

quase dois meses não viu nenhuma colocação de placa, apenas 

algumas ações educativas, agora a organização, a regulamentação 

de fato na prática do trânsito de Naviraí não está acontecendo, 

então fica sua manifestação da importância do requerimento e 

que a administração precisa de fato executar as ações 

necessárias para a população. Um aparte do vereador Marcio 

Scarlassara ressaltando que no dia de hoje assistiu uma 

reportagem no Bom Dia Brasil falando que uma cidade sinalizada 

e que orienta pessoas, a cada um real que se gasta com o trânsito 

economiza cinco reais na saúde, estatística comprovada. 

Comentou que esteve com o Gerente Emerson solicitando para 

sinalizar a guarda mirim, devido o fluxo de crianças e o grande 

movimento de carros e foi informado que não teria como fazer 

porque não tinha nenhum recurso na gerência para atender. O 

vereador Simon disse que é necessário estudo, levantamento de 

dados e ver o que pode ser feito para melhorar o trânsito. Em 

seguida o Senhor Presidente colocou em votação, que foi 

aprovado. 

 

Requerimento n° 009/2018 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Adriano José Silvério, Gerente de Serviços Públicos, requerendo 

que seja realizado o serviço de limpeza em todos os campos de 

futebol do município. O Senhor Presidente colocou em discussão, 

com a palavra o vereador autor que cumprimentou a todos e disse 

que é necessário fazer uma limpeza nos campos da cidade porque 

estão todos abandonados e solicita a presença do gerente 

Adriano porque não acredita que a nova gerente de esportes 

entenda alguma coisa referente a esportes. Com a palavra o 

vereador Claudio Cezar comentando da necessidade da limpeza 
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desses campos e por gostar muito dessa cidade, vai dar pelo 

menos a oportunidade de acreditar que a nova gerente irá fazer 

um bom trabalho, e depois se não fizer nada, começará a cobrar. 

Um aparte do vereador Josias parabenizando a fala do vereador 

Claudio, porque todos sabem da competência da Carol na gerência 

da Cultura, então tem que esperar um tempo necessário nessa 

nova pasta que assumiu para poder mostrar seu serviço e já está 

sabendo que tem umas programações muito boas dentro da área 

do esporte para o município. O vereador Claudio disse que a 

partir do momento em que não damos confiança às pessoas para 

mostrar seu trabalho estamos contra o município e a situação de 

Naviraí hoje é preocupante, então é preciso acreditar e orar 

pelos gestores, e que ele vê na Carol muita personalidade e 

vontade de trabalhar e pessoas assim fazem as coisas acontecer. 

Com a palavra o vereador Simon falando que essa solicitação se 

faz necessário e quando o vereador autor colocou em dúvida o 

trabalho da gerente, ele tem razão porque esporte não é a área 

dela e nesse momento de crise política e financeira era hora do 

prefeito colocar alguém com mais experiência na pasta do 

esporte, como o professor Jacomélli. Um aparte do vereador 

Josias falando que primeiramente é preciso acreditar e ver o 

resultado do trabalho, mas o questionamento do vereador Simon 

é válido, porque na verdade tem a sobrecarga por ela estar em 

duas gerências e o prefeito poderia dar oportunidade para outras 

pessoas que sejam mais capacitadas, como o Jackson que entende 

tudo de esportes. O vereador Simon disse que não está dizendo 

que a Carol é incapaz, só não está feliz com a escolha porque sua 

preocupação é com o município e quer que as coisas fluam. E falou 

do Ézio Amâncio de Brito, ex gerente de esportes que estava 

correndo atrás de projetos interessantes, mas não deu tempo de 

colocar em prática. Um aparte do vereador Ederson falando que 

o mandato do prefeito Izauri já tem um ano e dois meses e 

quando o vereador Bugão diz que os campos estão abandonados, 
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ele vai além, a cidade toda está abandonada, e estão discutindo a 

indicação onde o prefeito colocou a menina Carol para ser 

gerente de esporte e cultura, informando que o prefeito já tinha 

tentado fazer isso, quando mandou o organograma já tinha o 

cargo pra ela de gerente de esporte e cultura, então esse sempre 

foi o sonho dele; disse acreditar que essa pasta pode até rodar, 

porque ela tem autonomia no mandato, ou seja, na visão do 

prefeito parece que as mulheres são mais competentes e tem 

autonomia para trabalhar, mas o prefeito não pensou na 

população, porque na pasta de esporte a pessoa tem que estar 

diretamente ligada ao esporte e ao povo, então acha que a Carol é 

muito boa na pasta da cultura, mas na pasta do esporte foi uma 

péssima escolha. Então não concorda com a fala do vereador  

Fi da Paiol e sim com o vereador Eurides. O vereador Simon disse 

concordar totalmente com o vereador Ederson e que a escolha do 

prefeito foi infeliz, porque a Carol não está pronta para dar 

conta da pasta de esporte e na verdade o prefeito não fez nada 

pelo esporte até agora. Um aparte do vereador Eurides falando 

que o prefeito não está fazendo nada pela cidade e nem nas 

escolhas dos gerentes. O vereador Simon comentou que o 

mandato do Izauri é um mandato egoísta porque não pede a 

opinião de ninguém, simplesmente decide e faz, mas essa área do 

esporte é muito importante, previne um futuro de criminalidades 

como o Dr. Klein fala sempre, as crianças que praticam esportes 

não terão tempo de pensar em criminalidade, então temos um 

gestor que não leva o esporte a sério e que mais uma vez fez uma 

escolha errada, e quem vai pagar um preço caro será a população. 

Com a palavra o vereador Marcio Scarlassara falando da 

necessidade de esportes na cidade e comentou da praça de skate 

que está sempre repleta de crianças, mas está uma vergonha, 

porque o matagal e o lixo estão tomando conta do local; 

aproveitou agradeceu a presença do ex prefeito Zelmo e 

comentou que ele investiu na saúde e nem por isso deixou de 
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investir no esporte, tanto que o time da Cen foi campeão 

estadual e tinha o time de base também, a coisa funcionava, o 

esporte tinha vida, hoje não tem nem o time da Cen, uma 

tristeza; e colocar a Carol na pasta do esporte é agradar uma 

minoria, uma pessoa só, enquanto tem tantas outras pessoas 

capacitadas com noção de esportes. Em seguida o Senhor 

Presidente colocou em votação, que foi aprovado. 

 

Requerimento n° 010/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Clodomiro Nicacio Nascimento, 

Gerente de Finanças, requerendo que seja encaminhado a esta 

Casa de Leis, a prestação de contas da arrecadação e utilização 

dos recursos da COSIP (Contribuição para Custeio da Iluminação 

Publica), referente ao período de janeiro a dezembro de 2017. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador autor falando que os temas cobrados aqui são reedições 

de 2017 e que nada aconteceu, esse é mais um exemplo, foi 

falado inúmeras vezes a respeito da iluminação pública, onde 

partes da cidade estão no escuro literalmente e também da 

Cosip, que é a cobrança de taxa de iluminação pública que tem 

uma finalidade específica e pela informação do vereador Fi da 

Poiol a arrecadação é em torno de oito milhões de reais no ano, 

mas continuamos com a cidade no escuro. Então está solicitando a 

prestação de contas da arrecadação e da utilização e utilização 

dos recursos da COSIP do ano de 2017 de janeiro a dezembro, 

porque com base nesses dados teremos condição de analisar e 

avaliar o serviço que está sendo prestado pela administração 

municipal. Ressaltou ainda sobre o projeto de lei que foi aprovado 

por esta casa de autoria do vereador Dr. Klein que obriga a 

prefeitura a divulgar no portal da transparência, mas pede esse 

relatório para emitir sua opinião a respeito da utilização desses 
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recursos que vem cobrado. O vereador Claudio Cezar disse que 

cobra essa cosip desde 2015 e que a taxa da cosip volta cem por 

cento para a iluminação pública, o dinheiro é justamente para 

reparos, instalação e manutenção, e não entende porque a cidade 

está totalmente escura, com falta de lâmpadas, relê. Um aparte 

do vereador Ederson falando que o vereador Fi da Paiol foi muito 

feliz em sua fala porque dinheiro tem, mas acontece que a 

licitação da iluminação pública fracassou na compra das lâmpadas, 

assim como fracassa todas as licitações, como na compra de 

remédios, na operação tapa buracos, sendo uma sucessão de 

fracassos, chegando ao ponto de irem à Cidade Jardim tirar as 

lâmpadas de lá e colocar no centro da cidade, mesmo assim a 

cidade está uma escuridão e isso é caso de segurança pública. 

Teria que ter um responsável pela iluminação para que a pessoa 

saísse à noite fazendo uma triagem para passar a ordem de 

serviço para repor essas lâmpadas; e pergunta se é falta de 

dinheiro ou incompetência? O vereador Simon solicitou um aparte 

e disse que quando teve oportunidade de consultar o gerente da 

pasta Adriano Silvério, foi falado que ele tinha o conhecimento 

do valor, mas que não tinha autonomia para gastar o valor 

necessário, então resta acreditar que o prefeito tenha feito 

economia com o dinheiro da iluminação pública pra deixar a 

população no escuro, e isso é muito grave, é preciso resolver de 

uma vez por todas porque é caso de segurança pública. Um aparte 

do vereador Josias falando que é preciso cobrar a gestão, se têm 

oito milhões e não tem as reposições das lâmpadas realmente é 

preocupante, e falou que as maiorias das prefeituras estão 

quebradas, mas que o prefeito precisa tomar decisões drásticas 

para que essa administração comece a funcionar de fato. O 

vereador Júnior do PT falou que precisa saber como estão sendo 

investidos os recursos que são arrecadados através dos 

impostos. Um aparte do vereador Fabiano falando que na semana 

passada o prefeito falou que veio um dinheiro na quantia de 
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seiscentos mil reais para comprar remédios, mas que o dinheiro 

está aplicado, então acredita que o dinheiro da cosip deve estar 

aplicado também, porque infelizmente o gerente de finanças 

deve ter aplicado todo o dinheiro, porque antes ele era um 

gerente de banco. Um aparte da vereadora Rosangela falando que 

esse dinheiro que é pago da taxa de iluminação pública só pode 

ser investido para lâmpadas, relês, então não entende porque não 

aplicam o dinheiro nisso, para que todos tenham segurança de ter 

uma iluminação necessária, isso é improbidade administrativa. O 

vereador Júnior disse que existe recurso, mas que não tem a 

reposição e nem implementação de novos tipos de iluminação, 

como super postes, não está conseguindo enxergar a utilização 

efetiva e substancial desses recursos sendo revertidos em prol 

da população que precisa. Em seguida o Senhor Presidente 

colocou em votação, que foi aprovado. 

 

Requerimento n° 011/2018 de autoria da Vereadora Rosângela 

Farias Sofa; expediente endereçado Ao Senhor Luciano Pereira 

da Silva, Gerente Regional da Sanesul - Unidade Naviraí, 

requerendo que sejam prestados esclarecimentos e 

comprovações por parte da Empresa de Saneamento de Mato 

Grosso do Sul – SANESUL, responsável pelo saneamento básico 

do município de Naviraí, quanto à qualidade do serviço de 

abastecimento de água potável, a fim de esclarecer e comprovar 

para a população, se há, ou não, riscos à saúde, em relação à água 

consumida. Considerando informações que foram veiculadas pelos 

edis na tribuna desta Egrégia Casa de Leis, na sessão ordinária 

do dia 6 de fevereiro de 2018. Solicitamos, ainda, informações 

de quais os produtos químicos utilizados no tratamento da água e 

em que quantidade. Senhor Presidente colocou em discussão, com 

a palavra a vereadora autora falando que está fazendo essa 

solicitação porque acabou gerando muita conversa e várias 

dúvidas da população depois que ouviram nesta casa de leis a 
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respeito da água de Naviraí, todos querem saber se realmente 

tem algum risco à saúde, então é preciso fazer esclarecimentos 

sobre o assunto a todos. O vereador Júnior solicitou um aparte e 

disse que ele foi um dos que relatou a respeito de algumas 

cobranças que tem recebido via rede social e que incluiu como 

adendo nessas informações, saber sobre os produtos químicos 

que são utilizados; informou que foi servidor da Sanesul durante 

oito anos, seis deles dentro do laboratório do controle de 

qualidade da água e pode garantir com tranquilidade que a água é 

de qualidade, pelo menos no período em que esteve não tiveram 

problemas e que a água atende aos padrões de potabilidade que 

são definidos por lei, o que ocorre e a informação que tem é que 

em alguns bairros da cidade a água tem chegado escura e é 

importante saber se é a ausência de um dos produtos que está 

provocando isso e quer saber o porquê de ter deixado de aplicar, 

então acredita que é de extrema relevância para dar satisfação 

pra população que está cobrando diariamente. Um aparte do 

vereador Josias falando que na sessão anterior foi solicitado 

sobre o PH dessa água porque toda sociedade já estão colocando 

em cheque a qualidade da água, é importante apurar porque todos 

nós consumimos essa água. A vereadora Rosangela falou que tudo 

isso é a título de informação para tranquilizar a população, ou em 

outro caso que a água seja analisada em outro laboratório que não 

seja da empresa Sanesul para ver se o resultado é comprobatório 

da mencionada empresa. O Senhor Presidente colocou em votação 

o adendo proposto pelo vereador Júnior do PT, que foi aprovado. 

Em seguida colocou o requerimento com adendo em votação, que 

foi aprovado. 

 

Requerimento n° 012/2018 de autoria da Vereadora Rosângela 

Farias Sofa; expediente endereçado ao Senhor José Mário 

Fernandes, Gerente do Núcleo de Vigilância em Saúde, com cópia 

para o Senhor Edvan Thiago Barros Barbosa, Gerente de Saúde, 
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requerendo a este competente órgão de fiscalização nesta 

cidade, que encaminhe a esta Parlamentar documentos que nos 

permitam avaliar os procedimentos realizados pela Empresa 

Sanesul, acima mencionada, com a finalidade de esclarecer 

quaisquer dúvidas em relação à qualidade da água, que ora 

consumimos. Considerando as informações divulgadas na sessão 

ordinária do dia 6 de fevereiro do corrente ano, apresentou-se 

dúvidas em relação à qualidade da água, cuja responsabilidade de 

atender à população com os referidos serviços é exclusivamente 

da Empresa de Saneamento de Mato Grosso – SANESUL. Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra a vereadora 

autora falando que se água de nossa cidade tem algum problema, 

então a vigilância sanitária está deixando alguma brecha, então 

quer saber com que frequência a vigilância sanitária está fazendo 

esse tipo de fiscalização e também requerendo ao Senhor Edvan 

da gerência de saúde se tem um parecer que fale de algum 

problema de saúde devido o consumo da água, então o objetivo é 

requerer informações para passar pra população de Naviraí sobre 

os serviços prestados pela empresa Sanesul. Um aparte do 

vereador Ederson falando que após o Júnior falar na sessão 

passada sobre o problema da água em uns bairros, ele procurou o 

Luciano gerente da Sanesul, que ficou surpreso com o 

requerimento, mas informou que foi um caso pontual e que estará 

esclarecendo o referido episódio. A vereadora Rosangela falou 

que a busca é uma só, é preciso saber o que está acontecendo de 

fato para que a população não tenha divergências nas 

informações ou que sejam inverídicas. Em seguida o Senhor 

Presidente colocou em votação, que foi aprovado. 

 

Indicação n° 004/2018 de autoria do Vereador Simon Rogério 

Freitas Alves da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o 

Senhor Edvan Thiago Barros Barbosa, Gerente de Saúde, 
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indicando que a Prefeitura Municipal de Naviraí disponibilize 

recursos para que sejam prestados os atendimentos clínicos 

especializados, na falta ou ausência de profissional em qualquer 

área de especialidade médica. Com a palavra o vereador autor 

falando que fez essa indicação baseado em fato que aconteceu no 

final do ano, onde ele e o vereador Marcio da Araguaia 

testemunharam quando um paciente teve um problema no olho e o 

oftalmologista estava de férias que é um direito dele, mas o 

problema é que o clínico geral não tem como dar o pronto 

atendimento, tem que mandar para fora com pedido de vaga zero, 

e Dourados não está mais aceitando atender, então quando um 

médico especialista está de férias ou em licença não tem como 

sanar o problema da emergência, como está acontecendo com 

alguns idosos que quebraram o fêmur e não estão conseguindo 

transferir pra Dourados porque o pedido é rejeitado. Um aparte 

do vereador Ederson falando que isso é um caso grave e é preciso 

debater mais, as famílias dos idosos que quebraram o fêmur, 

estão desesperados na santa casa, porque se demorar muito 

tempo pode ir a óbito; o Dr. Pacher atendia a ortopedia, mas 

cortaram o convênio com ele por causa de picuinhas, agora a 

população está pagando um alto preço, está gritando por socorro, 

o prefeito tem que se sensibilizar porque a culpa é somente dele.  

Então como o Dr. Klein disse é preciso ter coerência, ter 

responsabilidade com os atos públicos, não podemos ser omissos 

com os mais carentes e nem adianta o vereador Josias vir 

defender o prefeito, porque não vai funcionar, porque ele acha 

que é dono da razão. O vereador Klein solicitou um aparte e disse 

com relação a saúde, tem a CEI de sua autoria em andamento e 

quer esclarecer a população que a CEI não é aberta para cassar o 

prefeito, mas para investigar a administração pública como está 

sendo feita a gestão em relação à saúde em nossa cidade, e a 

necessidade em abrir essa CEI é que verificou que até o meio do 

ano já tinham sido gasto vinte e dois milhões do dinheiro 
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arrecadado do município com a saúde e continua precaríssima, 

faltando tudo no hospital municipal, medicamentos, insumos, sem 

condições de fazer cirurgias, falta de remédios na farmacinha e 

todos sabem que a saúde é a suprema lei, não pode ter um 

atendimento precário quando se gastam vários milhões de reais 

na saúde. No final do ano esse valor foi dobrado, parece que 

ultrapassou a cinquenta milhões de reais de gastos do município 

de Naviraí, então esse número causa preocupação a todos por ser 

muito dinheiro e não ter o mínimo necessário para o atendimento. 

Essa CEI foi aberta para investigar o que está acontecendo e se 

verificar se o dinheiro foi gasto de forma errada, se houve má 

gestão, se houve desvio, a CEI irá apresentar um relatório que 

virá para o plenário e ver qual será a recomendação, se é para 

oferecimento de denúncia baseado em alguma improbidade que 

constataram, pode ser iniciado um processo que pode levar a 

cassação do prefeito, afastamento de gerentes e pessoas 

responsáveis pela saúde da nossa cidade. Então é preciso ter bom 

senso, coerência no sentido de verificar o que está acontecendo, 

porque não duvida da probidade do prefeito e da sua honestidade 

e pelo que conhece do Izauri sabe que não faz desvio de dinheiro 

da prefeitura, mas precisa saber como está sendo feita a gestão 

do dinheiro que vai pra saúde. Espera que essa administração dê 

certo, porque a cassação de um prefeito é um prejuízo muito 

grande pra cidade, então espera que realmente a população seja 

atendida. Um aparte do vereador Marcio Scarlassara falando que 

está diariamente na santa casa e contou que na semana passada 

se não tivesse tirado uma paciente de lá ela teria ido a óbito, 

porque era preciso fazer uma cirurgia que custa em torno de 

dezoito mil reais, onde ele conseguiu com um médico amigo seu 

Dr. Germano, irmão do Dr. Flávio, o psiquiatra, que a atendeu e 

fez um preço especial de oito mil reais, onde a família se juntou e 

fez a cirurgia particular. E sobre o caso do menino que o Simon 

falou, também pediram permissão para tirar do SUS e levar para 
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o particular, senão ele teria perdido a visão e o procedimento 

custou quatrocentos e cinquenta reais, então ele pergunta será 

que a prefeitura não tem condições de pagar um atendimento 

desses? Se ele fosse contratado pela prefeitura seria muito mais 

barato ainda.  Informou que esse médico oftalmologista, o Dr. 

Luiz Fernando pediu doze mil reais para trabalhar pela 

prefeitura, mas não foi contratado. Isso causa revolta 

diariamente. E contou que acabou de receber uma mensagem de 

uma família informando que uma senhora de cem anos que não 

estava bem e que falaram que não tinha mais o que fazer para 

salvá-la por causa da idade, mas foi operada pelo Dr. Pacher e 

está muito bem, andando feliz da vida. Então uma cirurgia de 

fêmur quebrado quanto mais rápido fizer, mais sucesso tem, a 

demora pode realmente causar óbito e hoje infelizmente no 

hospital municipal devem ter umas quatro pessoas com o fêmur 

quebrado e não tem o médico para operar. Falou também que o 

mamógrafo está novamente quebrado e que estão levando para 

Nova Andradina colocando vidas das pessoas em risco, gastando 

com combustível, alimentação para fazer um exame básico sendo 

quer fica apenas três mil reais para arrumar o aparelho. Então 

realmente a saúde de Naviraí está um caos, o prefeito Izauri tem 

que ser mais humilde e pedir opinião e pedir ajuda pra quem 

entende. O vereador Fi da Paiol solicitou um aparte e falou que a 

população estava brava com todos os vereadores porque haviam 

sido informados que a CEI teria sido arquivada, mas garantiu a 

todos que estão trabalhando com muita seriedade para que seja 

concluída a CEI sobre a saúde. O vereador Simon agradeceu a 

todos e disse que essa indicação é uma maneira de contribuir com 

a gestão atual, porque a falta de médicos especialistas pode 

ocasionar a morte e a sua preocupação é como resolver esse 

problema. O vereador Josias solicitou um aparte e disse que 

seria importante fazer uma averiguação sobre a questão do 

atendimento, porque quando acontece uma fratura fora do 
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horário de expediente é feito o raio X, mas é mandado para o 

ortopedista através de whatsapp, comentou que o médico manda 

dar os medicamentos e nem toca no paciente, isso é um absurdo 

porque eles ganham muito bem. O vereador Simon disse vai 

continuar fazendo cobranças, mas sugere ao prefeito que 

contrate uma clínica de especializações, já que aqui não consegue 

atender a demanda e não consegue atendimento com essa tal de 

vaga zero, então pede ao prefeito que tome uma atitude urgente 

porque a cidade está um caos. O Senhor Presidente solicitou ao 

Secretário que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Moção de Pesar n° 002/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior e outros Edis; expediente endereçado 

aos familiares do Senhor Olegário Blanco Lara, apresentando 

nossas mais sinceras condolências à família enlutada, pelo seu 

falecimento ocorrido no dia 06 de fevereiro do corrente ano, 

reiterando que não poderíamos deixar de nos associarmos ao seu 

pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogamos a Deus 

que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, 

o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o 

amor a Deus sobre todas as coisas, para que a Senhor Olegário 

descanse em paz. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que faça o encaminhamento da moção 

apresentada.  

 

Por questão de ordem o vereador Marcio Scarlassara fez uma 

menção de pesar verbal à família do jovem Sávio da Silva Bonatto 

de Souza, pelo seu falecimento ocorrido no dia 13 de fevereiro 

do corrente ano. Manifestando seu profundo respeito e pedindo a 

Deus que conforte os corações enlutados. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que faça o 

encaminhamento da moção apresentada.  



 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS         Página 19 de 23 

 

SECRETARIA 

 

Pela liderança o vereador Júnior do PT falou sobre o andamento 

da CEI da Saúde, e como relator disse que iniciou o trabalho a 

partir de um requerimento do Dr. Klein assinado por alguns 

vereadores, e tiveram a informação, salvo engano, pelo próprio 

gerente de saúde que na época já havia sido gasto vinte e dois 

milhões na saúde, mas não conseguiram enxergar traduzido em 

benefício pra população, porque não havia medicamentos na 

farmácia municipal, as cirurgias eletivas paradas, o laboratório 

sem realizar exames que são previstos, enfim um verdadeiro 

caos. Pra atualizar as informações, o município fechou com valor 

empenhado de cinquenta e quatro milhões e setecentos no ano 

todo pra saúde, e ainda hoje vemos dificuldades muito grande de 

desabastecimento da farmácia municipal, da farmácia do 

hospital, insuficiência de atendimento e isso gerou os trabalhos 

da CEI; foram solicitados vários documentos, prestações de 

contas, folha de pagamento, relatórios da consultoria da saúde, 

dentre outros tantos documentos que estão em análise; foi 

iniciada a fase de oitiva de algumas pessoas que entendem ser 

importante no processo e irão ouvir quantas forem necessárias 

para saber de fato o que está acontecendo na saúde. Disse ainda 

que essa CEI não tem por finalidade resolver os problemas da 

saúde, porque infelizmente não tem esse poder, o intuito é 

investigar toda gestão da saúde, e leva muito tempo porque tem 

os postos de saúde, laboratório, farmácia, hospital municipal e a 

própria gestão, é muito ampla e tem que investigar cada item, 

então a população precisa entender, mas a medida que for 

avançando irá prestar contas do que já foi feito e dos caminhos 

que irão tomar; disse ainda que irá investigar o que foi dito pelo 

vereador Josias sobre o atendimento online, porque está 

diretamente ligado ao atendimento do hospital e 

consequentemente à gestão, então irão averiguar se isto está 

acontecendo com a ortopedia e também com as outras 

especialidades médicas que recebem o plantão de sobreaviso. E a 
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medida que for caminhando, vai relatando pra todos vereadores e 

pra população o que está acontecendo. 

 

Pela liderança o vereador Josias de Carvalho disse enaltecer o 

trabalho da CEI, pela transparência que vem conduzindo e 

buscando cada vez mais informações sobre a saúde. E comentou 

que quando falou sobre o atendimento online, é porque foi 

chamado e informado, mas de fato essa não é a primeira vez, 

porque na CEI anterior a respeito de uma criança que criou toda 

àquela polêmica, também foi mandado online para Dourados, 

então parece que é um costume antigo, é de praxe, mas não está 

fazendo uma denúncia e sim uma sugestão pra CEI porque tem o 

poder de investigação e fazer um levantamento. Mas é evidente 

que essas coisas que estão acontecendo, é antigo, são vícios de 

longo tempo, então os vereadores tem que buscar as informações 

corretas para não fazer um julgamento da gestão e sim para 

ajudar na administração e satisfazer os anseios da população, 

com melhor atendimento e medicações. 

 

O Senhor Presidente determinou ao 1° Secretário que faça a 

leitura da Ordem do Dia. 

 

 

PRESIDENTE: Em primeira discussão e votação o Projeto de 

Lei Complementar nº 1/2018; Sumula: Cria os anexos III e IV 

da Lei Complementar nº 001, de 14 de fevereiro de 2001, bem 

como, acrescenta o parágrafo único ao artigo 4º, altera a 

nomenclatura de cargo e altera o anexo II; de autoria do Poder 

Legislativo Municipal. 

O Projeto teve o Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e 

Redação cujo relator Ederson Dutra, o Presidente Josias de 

Carvalho e o Membro Antônio Carlos Klein, com votos favoráveis. 
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O Senhor Presidente colocou em discussão e votação 

nominalmente.  

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei Complementar 

nº 1/2018 de autoria do Poder Legislativo Municipal; aprovado 

em primeira discussão e votação por dez votos favoráveis e dois 

ausentes. 

 

 

TRIBUNA 

 

O Senhor Presidente convidou o Senhor Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior para fazer uso da tribuna, que cumprimentou o Senhor 

Presidente, vereadores, vereadoras, público presente, imprensa e 

aos ouvintes da rádio Cultura, e disse que vai falar de um assunto 

que vem incomodando há algum tempo, porque já fez as 

cobranças oficiais, extraoficiais, mas na semana passada adotou 

um caráter fiscalizatório, porque em 2017 tentou ajudar e muito 

através do diálogo, enxergando os problemas e apontando 

soluções, mas na maioria das vezes não foram ouvidas, então o 

que o executivo espera desta casa de leis é puramente o caráter 

fiscalizatório do mandato do vereador e é isso que irá continuar 

fazendo. Falou do organograma, comentando que em 2016 ouviu 

durante o ano todo, crítica e mais críticas da gestão anterior 

pelos números excessivos de cargos comissionados, chegou a ser 

aberta uma CEI para tratar exclusivamente da quantidade de 

cargos comissionados e muitos gerentes; e essa foi uma das 

principais bandeiras levantadas pelo atual prefeito durante a 

campanha eleitoral, e entende também que é um número 

excessivo e dá pra enxugar, mas quem tem poder de fazer isso é 

o executivo, é o prefeito. Está cobrando esse novo organograma 

que foi amplamente anunciado o ano passado todo, até que no 

final do ano foi mandado o organograma prevendo um cargo há 

mais do que atualmente existe, e depois não se falou mais no 
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assunto. Então vem dizer aos servidores públicos municipais, que 

hoje não existe nenhum organograma tramitando na câmara, e 

nem sequer discussão de um novo organograma que seja 

realmente aquilo que o município precisa. Então não adianta vir na 

tribuna falar que está economizando, porque não vê nenhuma 

atitude concreta que tenha economia de recursos e cada dia que 

passa vai nomeando um gerente atrás do outro com cem por 

cento de gratificação, está economizando de quem mais precisa, 

economizando de um médico que poderia resolver os casos de 

fratura no fêmur que tem na santa casa, economizando na 

qualidade da merenda, economizando na falta de medicamentos 

pra poder nomear cada dia um novo gerente porque cada gerente 

nomeado com cem por cento de gratificação é um grupo de 

servidores a menos que tem seus direitos tolhidos, que não tem 

seus direitos respeitados, como o adicional de insalubridade, 

adicional de periculosidade que é devido, então irá continuar 

fazendo essa cobrança do organograma em toda sessão, porque 

sabe que além de incidir nos serviços que são prestados pela 

prefeitura à comunidade e à população, também prejudica o 

servidor público, que é quem de fato carrega essa administração 

nas costas. Agradeceu e informou que essa sessão está sendo 

realizada nesta sexta-feira por conta do feriado de carnaval da 

terça-feira. 

 

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

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

André Scarlassara, primeiro secretário, lavrei presente ata que 

vai por mim e o Presidente assinado. 

 

 

SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos dezesseis dias do 

mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito. 
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