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ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/04/2019. 

 

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

dezenove, 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 Símon 

Rogério Freitas Alves da Silva; Secretariado pelos Edis: 

Rosangela Farias Sofa e Josias de Carvalho; estando ainda 

presentes os vereadores: Antonio Carlos Klein, Claudio 

Cezar Paulino da Silva, Ederson Dutra, Eurides Rodrigues, 

Fabiano Domingos dos Santos, Lourdes Elerbrock, Jaimir José 

da Silva, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Maria Cristina 

Tezolini Gradella e Márcio André Scarlassara. 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. Logo após determinou a 

primeira secretária para fazer a leitura do expediente - 

Documento enviado pela Senhora Antonia Giselda Moralles 

Balta, Presidente do Diretório Municipal do Partido da 

Social Democracia Brasileira, informando novo Diretório e 

indicando líder de bancada. O Senhor Presidente informou 

que a Excelentíssima Senhora Vereadora Rosangela Farias 

Sofa permanece como líder do Partido da Social Democracia 

Brasileira nesta Casa de Leis. Ofício nº 089/19/GAD enviado 

pelo Exmo. Sr. José Izauri de Macedo, Prefeito Municipal, 

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 

04/2019 que “Altera a redação do Art. 3º da Lei nº 

2.142/2018, que “Dispõe sobre a instituição dos serviços de 

atendimento aos idosos na ‘Casa Lar’ de Naviraí; autoriza a 

cessão de imóvel de propriedade do Município para a 

Instituição de Longa Permanência para Idosos denominada 
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‘Casa Lar Santo Antônio’, em regime de comodato, para o 

desenvolvimento de atividades assistenciais”, e dá outras 

providências”, para readequações e posterior encaminhamento 

a esta Casa de leis. O Senhor Presidente informou que o 

referido projeto será retirado de tramitação a pedido do 

autor para readequações. C.I. nº 011/2019 do Senhor Júlio 

Marques da Silva, encaminhando balancete desta Casa de Leis 

do mês de março de 2019. O Senhor Presidente informou que o 

balancete encontra-se disponível na Secretaria desta Casa 

de Leis. Apresentação dos Projetos. Projeto de Lei nº 

16/2019 de autoria do Executivo Municipal; em regime de 

urgência; que em súmula: Autoriza o Poder Executivo a 

celebrar Termo de Fomento, para o exercício financeiro de 

2019, com a Associação Naviraiense Terra e Paz – ANTEP, e 

dá outras providências. Em regime de urgência. O Senhor 

Presidente colocou em discussão o regime de urgência, em 

seguida colocou em votação o regime de urgência, sendo 

aprovado. O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é 

matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminho às 

comissões para que possam analisar e dar os devidos 

pareceres no tempo em que confere o regimento interno. 

Projeto de Lei nº 17/2019 de autoria do Poder Executivo 

Municipal; que em súmula: Altera a redação do artigo 2º da 

Lei nº 1.184/2004, alterada através da Lei nº 2.142/2018, 

que “Dispõe sobre a instituição dos serviços de atendimento 

aos idosos na ‘Casa Lar’ de Naviraí; autoriza a cessão de 

imóvel de propriedade do Município para a Instituição de 

Longa Permanência para Idosos denominada ‘Casa Lar Santo 

Antônio’, em regime de comodato, para o desenvolvimento de 

atividades assistenciais, e dá outras providências”. O 

Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões 
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para que possam analisar e dar os devidos pareceres no 

tempo em que confere o regimento interno. 1ª Secretária: 

Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de Informações, 

Indicações e Moções: Requerimento n° 049/2019 de autoria do 

Vereador Ederson Dutra; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, requerendo informações, atualizadas, 

sobre as providências adotadas para o atendimento da 

solicitação pleiteada na Indicação n° 105/2018, de autoria 

deste vereador, na qual solicitava o rebaixamento do 

canteiro central da Avenida Amambai, para a construção de 

um estacionamento, no trecho compreendido entre as ruas 

Bororós e Timbiras. Outrossim, pleiteamos, no presente 

requerimento, o rebaixamento do canteiro central da Avenida 

Mato Grosso, no trecho compreendido entre a rua Rosa e a 

Avenida Nova Andradina. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, em seguida em votação, sendo aprovado. 

Requerimento n° 078/2019 de autoria do Vereador Fabiano 

Domingos dos Santos e Ederson Dutra; expediente endereçado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, 

com providências para o Senhor Sérgio Henrique dos Santos, 

Gerente de Finanças, requerendo informações sobre a 

previsão para liberação dos valores do orçamento 

impositivo. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador Fabiano que cumprimentou a todos e falou 

que quer saber a respeito das emendas impositivas que os 

vereadores fizeram nesta casa, como doações para entidades 

e para o posto de saúde do Nelson Trad, porque já estamos 

na metade de abril e até agora não veio nada ainda, então 

pede que seja respondido esse requerimento. Com a palavra o 

vereador Marcio Scarlassara, cumprimentou a todos e disse 
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que esse pedido é de suma importância, porque todos aqui 

analisaram e fizeram as emendas informando as entidades 

sobre as doações, mas até agora nada aconteceu e a rede 

feminina de combate ao câncer está precisando para comprar 

fraldas geriátricas, mas infelizmente nem informação temos 

e sinceramente não acredita que o prefeito vai pagar. O 

Senhor Presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

Requerimento n° 079/2019 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Cláudia Ayako Taira Medeiros, 

Gerente de Receita, e para o Senhor Sérgio Henrique dos 

Santos, Gerente de Finanças, requerendo que seja informado 

à esta Casa de Leis, o valor do "Estoque da Dívida Ativa 

Tributária e Não Tributária do Município", com os valores 

de constituição do débito, discriminados por ano. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador 

autor, cumprimentou a todos e disse que está requerendo o 

chamado estoque da dívida ativa, que é o montante de tudo o 

que se deve para a prefeitura porque estão em eminência de 

votar uma lei que autoriza refis, que vai ser importante 

para as pessoas conseguir quitar e saldar os seus débitos; 

mas existe algumas medidas recomendadas inclusive pela 

confederação nacional dos municípios que podem ser tomadas 

para melhorar a arrecadação, não adianta termos uma gestão 

que só faz reclamar da falta de dinheiro e não fazer nada 

para mudar isso; o Refis por si só é uma medida, mas é 

pouco, então é preciso saber sobre esse montante; o 

prefeito não pode abrir mão de arrecadação porque prejudica 

o serviço público que é prestado toda a população, é uma 

obrigação legal. Um aparte do vereador Simon falando que 

seria interessante a prefeitura informar o que faz com 
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Refis, porque em Campo Grande o prefeito colocou uma 

propaganda na televisão para mostrar onde o dinheiro do 

Refis foi investido e para ter mais êxito na arrecadação do 

Refis, mas em Naviraí não tem informação a respeito para 

poder estimular o pagamento do Refis; o vereador Júnior 

agradeceu e disse que se preocupa e muito com o município, 

independente de concordar ou não com a gestão atual e não 

concorda com muitos direcionamentos e deixa isso claro em 

todas oportunidades que tem, mas isso não o faz deixar de 

procurar soluções, deixar de correr atrás das emendas 

parlamentares, deixar de discutir o que é importante para o 

município e ao identificar o estoque da dívida ativa e isso 

separado por anos, terá condição de ter uma dimensão disso 

para discutir as medidas, porque o dinheiro dos impostos é 

que garante o funcionamento do serviço público e hoje não 

podem admitir ser gasto na saúde o montante de trinta e 

oito por cento do orçamento e não fazer nada para tentar 

aumentar a arrecadação, não dá pra ficar só chorando 

miséria, ficar reclamando da falta de dinheiro, jogando a 

responsabilidade no governo do estado e governo federal, é 

preciso fazer a nossa parte também, então quer saber o que 

está sendo feito. O Senhor Presidente colocou em votação, 

sendo aprovado. Requerimento n° 080/2019 de autoria do 

Vereador Eurides Rodrigues e Maria Cristina Tezolini 

Gradella; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o 

Senhor Welligton de Mattos Santussi, Gerente de Saúde, 

requerendo que sejam instaladas cortinas blackout no 

quartos de internação do Hospital Municipal Antônio Augusto 

dos Santos – Virote. Solicitando, ainda, que seja aplicado 

insulfilm (filme de controle solar) nas janelas do referido 

local (adendo da vereadora senhora Maria Cristina Tezolini 
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Gradella). O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador autor, cumprimentou a todos e disse que 

em visita a santa casa, recebeu muitas reclamações dos 

pacientes a respeito do sol que invade os quartos ficando 

mais quente o local, então solicita que esse requerimento 

seja atendido para dar mais conforto aos pacientes. Com a 

palavra o vereador Josias, cumprimentou aos presentes e 

disse que é muito importante essa ação do vereador no que 

se refere às melhorias no tocante à saúde, principalmente 

do hospital municipal, embora todos saibam da competência 

do gerente de saúde que muito tem feito pelo hospital, 

inclusive em conversa com ele foi informado que agora ele 

irá ficar uma parte do dia no hospital municipal, no qual 

será muito bom para que ele possa realmente ver as 

situações críticas, porque todos sabem que a saúde é muito 

criticada, mas que na verdade é um saco sem fundo porque 

todos sabem o quanto vai de dinheiro para atender a 

demanda, mas também porque o governo estadual repassa 

míseros sessenta e sete mil reais para a saúde de Naviraí 

que tem que bancar toda a despesa hospitalar atendendo não 

só a demanda dos nossos munícipes, mas da região; 

aproveitou para parabenizar o vereador Márcio que estava 

fazendo uma campanha junto aos empresários para conseguir 

melhorias para os apartamentos e enfermarias, devido a essa 

dificuldade financeira, então até gostaria de saber qual 

foi o êxito do vereador Marcio no tocante ao esforço para 

conquistar benfeitorias para os pacientes do hospital. Com 

a palavra a vereadora Cris Gradella falando que referente 

ao requerimento do vereador Eurides gostaria de saber se é 

possível fazer um adendo falando que se a vigilância 

sanitária não permitir que coloquem essas cortinas de 

blecaute nos quartos, que pelo menos coloque insufilm que é 
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mais barato que a cortina de blecaute e faz o mesmo efeito; 

e na fala do vereador Josias se espanta por ouvi-lo elogiar 

que o Welligton gerente de saúde vai fazer meio período no 

hospital e meio período na gerência de saúde, porque ele 

mesmo era diretor do hospital municipal e tinha que ficar 

das sete da manhã até as dez da noite muitas vezes de tanto 

trabalho que tinha no hospital, então será possível que 

hoje que é gerente de saúde ele acha que meio período em 

cada um ele consegue dar conta do serviço? É impossível. O 

hospital funciona vinte e quatro horas, ele tem deixado 

muito a desejar, porque a conversa mole dele engana o 

prefeito, a ela e aos técnicos não engana não; esse mutirão 

de cirurgias eletivas de histerectomia que está fazendo é 

uma enganação, conversou com três pacientes, dois da semana 

passada e uma de ontem, as cirurgias foram canceladas por 

falta de material, uma das pacientes chegou a ser 

anestesiada e teve que esperar o efeito da anestesia passar 

para mandar ela pra casa, e esses pacientes que estão sendo 

chamadas para fazer cirurgia eletiva de histerectomia, 

essas pacientes passam na frente da fila do cardiologista, 

na fila do anestesista, na fila do exame laboratorial, 

passam na frente de toda uma gente que está esperando e 

quando faz a internação manda para a casa por falta de 

material; como que interna se não tem fio, onde está o 

planejamento? Alguma coisa está errada. Com a palavra o 

vereador Ederson Dutra, cumprimentou a todos e disse que 

quando escuta a vereadora Cris que fala com propriedade do 

assunto, consegue enxergar a real situação que está o 

município de Naviraí, porque hoje tanto a prefeitura como a 

santa casa não tem comando, não temos diretor na santa casa 

e praticamente não temos prefeito. Quando a Cris disse que 

se faz todo um procedimento, interna a pessoa, faz todo um 
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pré-operatório, mas quando vai fazer a cirurgia não tem fio 

e isso tem custo; então nós vivemos um momento hoje em que 

o vereador faz requerimento pedindo cortina para tapar o 

sol e o prefeito está tentando tapar o sol com a peneira, 

porque ele foi fazer um pronunciamento na rádio que parecia 

que ele estava vivendo em Nova Iorque ou no país das 

maravilhas, mas é fácil falar num microfone onde não está 

olhando no olho do povo, tinha que abrir o microfone para a 

população fazer perguntas pra ele, tinha que interagir com 

a população, porque tudo o que ele falou é mentira, a nossa 

cidade está um caos. Com a palavra o vereador Júnior do PT 

falando que o requerimento do vereador Bugão é importante 

porque demonstra a preocupação com o paciente e tem sido 

constante nesta casa de leis, os vereadores sempre 

preocupados com o atendimento da saúde, então parabeniza o 

vereador, uma medida simples, mas que não foi feito ainda e 

precisa ser feito porque pode melhorar a qualidade do 

tratamento dos pacientes que eventualmente tenham que ficar 

na santa casa. Disse que faz suas as palavras da Cris e do 

Ederson, porque no final do ano passado um rapaz gravou um 

vídeo informando que a partir do outro dia não teria mais a 

pediatria na santa casa, então por coincidência estava 

acompanhado da vereadora Cris, encontraram os vereadores Fi 

da Paiol e Rosangela e depois encontraram com o  Klein na 

prefeitura e tiveram uma reunião com o prefeito, e umas 

situações que colocaram para o prefeito é que a santa casa 

precisa de alguém responsável por ela, precisa ter alguém 

vivendo aquilo lá, santa casa não é para fazer meio 

expediente, com perdão da discordância ao vereador Josias, 

mas sabe que a vossa excelência entende a importância 

daquele órgão. O vereador Josias solicitou um aparte para 

falar que a interpretação do vereador talvez tenha sido a 
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mesma da vereadora Cris, e comentou que o secretário de 

saúde está fazendo esse trabalho porque obviamente viu a 

necessidade, não que ele tenha que ficar o dia inteiro, 

porque esteve com o Fi da Paiol no hospital perguntando 

para algumas pessoas que estavam visitando e ninguém 

reclamou do atendimento da saúde não, então tem os pró e os 

contras, não está aqui para defender ninguém, mas é uma 

prerrogativa do secretário em estar lá acompanhando, 

fiscalizando, faz parte para que as coisas melhorem, não vê 

nenhum absurdo nisso, mas o que o espanta é a vereadora 

ficar espantada, porque percebe que de uns tempos pra cá a 

vereadora se tornou oposição ferrenha, mas talvez tenha 

seus motivos pessoais. O vereador Júnior do PT disse que 

não vê mal no secretário de saúde visitar a santa casa ou 

fazer meio expediente, o mal é ele ser o responsável 

diretor da santa casa e ser secretário de saúde, esse é o 

problema, acumular duas funções do qual ele não dá conta, 

porque ninguém da conta, não é porque ele é ruim, é porque 

ninguém da conta de cuidar do hospital municipal e da 

gerência de saúde, se fizer vai fazer mal feito, e a prova 

disso é que a maior cobrança de todos os gabinetes, são em 

relação ao atendimento da saúde, em relação à falta de 

estrutura da saúde, em relação a um paciente que chega a 

ser anestesiada na mesa de cirurgia e é mandada de volta 

pra casa, essa é a reclamação, não é pessoal, ele deve 

estar presente na santa casa, mas não como diretor 

responsável, porque ele é o secretário de saúde, e quando 

isso acontece, ele não dá conta de manter o funcionamento 

da santa casa de maneira decente, dá conta de manter o 

funcionamento dos postos de saúde de maneira decente, não 

dá conta do serviço de saúde que é oferecido à população 

gastando trinta e oito por cento da arrecadação e gastando 
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mais de cinquenta e sete milhões de reais, não estamos 

falando de brincadeira aqui não, a situação é grave, a 

nossa saúde hoje está na UTI, não temos condição de avançar 

no modelo de gestão que está colocado e todos aqui cobraram 

do prefeito alguém responsável pela santa casa, é preciso 

ter alguém exclusivo e disponível vinte e quatro horas por 

dia para poder viver o hospital municipal, mas mesmo assim 

vai enfrentar inúmeras dificuldades para deixar o serviço 

minimamente aceitável, e com certeza vai ter melhores 

condições que tem hoje o secretário, que por maior que seja 

a boa vontade dele, é humanamente impossível. Disse ainda 

da contratualização, que é o contrato que é assinado entre 

o governo do estado e a prefeitura municipal para repasse 

de dinheiro para o município, a contratualização referente 

ao hospital municipal que durante muitos anos foi de 

sessenta e três mil e oitocentos reais até o ano passado, 

passou a duzentos mil, então o governo do estado deu um 

aporte a mais, porém nós ficamos oito meses sem nenhum 

centavo porque a gerência de saúde no final de 2017 perdeu 

o prazo para encaminhar a documentação, é dessa gestão que 

estamos falando, falando da gestão que não tem poder 

político e não tem capacidade de cobrar os atrasados do 

governo do estado, que paga Naviraí do jeito que quer; e 

quando onze vereadores se reuniram com o prefeito, junto 

com o secretário de saúde, junto com o secretário de estado 

de saúde, hoje o deputado Geraldo Rezende, que tem que 

reconhecer que ele prontamente atendeu ao pedido de Naviraí 

recebendo essa comitiva no governo do estado, fez alguns 

apontamentos daquilo que acredita como importante para a 

gestão da saúde; acredita que todos saíram constrangidos da 

reunião por ouvir as inúmeras cobranças relacionadas à 

falta de celeridade, a falta de gestão, de não conseguir 
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desenrolar as obras que estão em andamento aqui, de não 

conseguir executar aquilo que cabe e pior de sair de lá 

fomentando ideias que são contrárias àquilo que pensa o 

governo do estado; porque se estamos pensando em fazer esse 

atendimento regionalizado, em ter um maior aporte 

financeiro do governo do estado para o município, 

precisamos minimamente falar a mesma língua, não adianta 

querer tocar à revelia, porque senão ficaremos na situação 

que está. Falou ainda que esteve em contato com vereadores 

de Nova Andradina para saber inclusive da saúde e para 

saber como está funcionando; mas só em ver o tamanho do 

repasse, eles estão bem à frente, tem o funcionamento do 

hospital regional, já estão implantando a hemodiálise e 

estão ampliando o serviço de ortopedia, mas tudo em 

parceria com o governo do estado; então sozinhos não damos 

conta, é muito dinheiro que precisa e a parceria só se 

constrói com diálogo, através da consonância de 

pensamentos, sem isso ficamos tocando à revelia, cada um 

puxando para um lado e ficamos na situação que estamos 

vivendo. A vereadora Cris Gradella solicitou o direito de 

resposta e disse ao vereador Josias que quando ele falou 

que ela possa ter interesses pessoais, respondeu que não 

tem nenhum interesse pessoal, cansou de tentar ajudar, 

cansou de ir inúmeras vezes no gabinete do prefeito e no 

gabinete do gerente de saúde, cansou de tentar estender a 

mão e ajudar, eles ouvem, recebem muito bem, só que depois 

não fazem nada do que foi sugerido, agora o vereador achar 

que ela é oposição porque uma paciente a procurou porque 

foi internada, recebeu anestesia e depois foi mandada pra 

casa por falta de material e ficar quieta, não tem como. 

Não é oposição, porque se fosse iria acabar com o prefeito 

e com o gerente de saúde, porque tem conhecimento e tem 
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propriedade do que fala na saúde, então não é oposição, 

eles se enganam e só fala porque a reclamação chega até ela 

e por conta do tempo que trabalhou na saúde, recebe muita 

reclamação da saúde e não tem como ficar quieta, mas cansou 

de sugerir melhorias, porque a nossa parte é fiscalizar, 

cobrar e sugerir, mas eles não fazem nada. Com a palavra o 

vereador Marcio Scarlassara, cumprimentou a todos e disse 

que não tem como não discutir o tema saúde aqui, então 

falou que ele criou a lei 2101/2018 para ter parceria 

público/privado, para que empresários possam ajudar a santa 

casa, em reformas, fazer adequações, para manter a 

instituição, é essa lei que o vereador Josias se referiu, 

mas talvez o que esteja faltando é empenho da atual 

administração em procurar os empresários. Mas falar da 

saúde aqui é fácil, porque recebe o dia inteiro informações 

e reclamações, como essa moça que foi para fazer cirurgia, 

mas como o fio não estava no centro cirúrgico, não pode 

fazer a cirurgia, isso é vergonhoso e triste. Então é 

preciso cobrar, como o vereador Josias também tem cobrado, 

o vereador defende o Izauri, mas quando precisa também 

critica. O vereador Josias solicitou um aparte falando que 

é louvável quando a câmara faz essas colocações e cobra o 

prefeito, tem que cobrar mesmo quando há necessidade de 

cobrar, porque estamos aqui para fiscalizar e defender a 

população, mas será que nada presta dentro da santa casa, 

tudo está errado e não avança em nada? Então ele não pode 

ser omisso, não tem que ser radical, todo radicalismo fica 

excluído, porque tem coisas boas que Welligton faz com 

determinação, com integridade, com honestidade e avançando 

também; mas é mais fácil apontar os erros do que os 

acertos. O vereador Marcio disse que na semana passado 

elogiou o Dr. Edson e a Silvia pelo atendimento da 
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psiquiatria no hospital, mas o Caps está uma porcaria, 

então deveria fechar o caps; falou ainda que até avançamos 

muito, porque através dele e dos vereadores Júnior do PT, 

Klein, Fi da Paiol, tem ar condicionado em todos os quartos 

na santa casa, que foi conquistado através de emendas 

parlamentares porque cobraram o deputado Onevan de Matos. 

Falou também que passou da hora de ter um diretor no 

hospital, vê o empenho do Welligton, mas é preciso ter uma 

pessoa para estar lá o tempo todo, e isso depende do Izauri 

de Macedo, ele que tem que determinar. Falou ainda que a 

santa casa está sem ambulância, estão todas quebradas, o 

Samu que emprestou a mais velha para transportar os 

pacientes, então é triste ver a situação que está a santa 

casa, a única coisa boa que tem são os profissionais de lá. 

Com a palavra o vereador Claudio Cezar Paulino da Silva 

falando que a vereadora Cris Gradella entende tudo sobre a 

saúde e ficou preocupado quando ela falou que se quiser 

acaba com o secretário de saúde, então deve ter coisas 

erradas e como fiscal do povo isso o preocupa e acha que é 

preciso se aprofundar mais sobre isso; sobre a questão da 

senhora que foi internada para fazer a cirurgia e não fez 

por falta de material, temos a comissão permanente e o 

presidente tem que designar para verificar esses casos, 

porque como vereador não adianta levantar o que 

possivelmente possa estar acontecendo, é preciso apurar e 

levar a fundo, porque isso é inadmissível. Um aparte do 

vereador Júnior do PT falando que a comissão de saúde desta 

casa da qual é membro tem feito o seu trabalho, começaram o 

mandato visitando todos os postos de saúde por conta de 

algumas mazelas que ainda estão presentes, e que essa 

apuração mais minuciosa que o vereador tem falado foi feita 

por ocasião de uma CEI na qual vossa excelência fez parte 
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inclusive, estiveram dentro do hospital, contaram estoque 

de medicamentos e tudo isso foi relatado no relatório da 

CEI que está aguardando decisão judicial; então entende que 

a câmara tem feito o seu trabalho em fiscalizar e tem sido 

constante. O vereador agradeceu e disse que sabe disso, mas 

está falando desse caso de agora e que a comissão de saúde 

pode ser mais atuante nesse sentido e se tiver que abrir 

outra CEI, vai abrir, porque é preocupante, mas todos sabem 

que esse modelo de gestão não está funcionando. Pela 

liderança o vereador Klein solicitou a palavra, 

cumprimentou a todos e disse que em relação à senhora que 

foi anestesiada e acabou não sendo operada, questionou o 

gerente de saúde pelo whatsapp para saber o que aconteceu e 

ele informou que tinha um fio mais caro que se usa 

habitualmente, mas o fio que o médico queria para a 

cirurgia chegaria no dia seguinte, então o médico optou por 

adiar a cirurgia; a decisão foi exclusivamente do médico, 

mas também não houve consulta à farmácia para ver o 

estoque, porque o fio estava na farmácia e não no centro 

cirúrgico; a questão é que existia o material que seria 

possível fazer a cirurgia, então a gerência de saúde 

deveria abrir uma sindicância para saber o porquê não tinha 

fio dentro do centro cirúrgico, houve uma falha e na saúde 

não pode haver falhas, porque pode custar uma vida. O 

Senhor Presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

Requerimento n° 081/2019 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, requerendo a 

convocação da Senhora Élida Mara Santos Andrade, Gerente de 

Núcleo de Assistência Farmacêutica, da Senhora Francieli 

Espigares Bertelli Vieira, Farmacêutica responsável pela 

Farmácia do Hospital Municipal Antonio Augusto dos Santos 



                                                                                                                                                
 

AV. BATAGUASSU, 900 – CAIXA POSTAL 124 – FONE (067) 3409-1300 – NAVIRAÍ/MS 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Virote, e do Senhor Rodrigo dos Santos Lima, Farmacêutico 

responsável pela Farmácia Municipal, e convidando a Senhora 

Viviane Ribeiro Bogarim Capilé, Gerente do Núcleo de 

Licitação e Contratos, para comparecerem na tribuna do 

Plenário Abelardo Xavier de Macedo, da Câmara Municipal de 

Naviraí, na 12º Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 23 

de abril do corrente ano. A presente solicitação tem por 

finalidade esclarecer aos cidadãos naviraienses a atual 

situação enfrentada pelas referidas pastas do Poder 

Executivo Municipal, com a apresentação de relatórios, 

contendo informações, principalmente, a respeito dos 

medicamentos, que estão em falta, para atender a demanda. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador autor falando que tem um compromisso com a 

população, por isso que atende na segunda-feira mais de 

cinquenta pessoas; ontem uma pessoa estava com as pernas em 

carne viva porque estava precisando de uma pomada que faz 

parte da lista SUS e disseram que não tinha, quando ligou 

acharam a pomada e pediu para buscar; mas desde o início da 

gestão é o mesmo problema, então quer que a responsável 

pela pasta, a senhora Élida e a Viviane da licitação 

estejam novamente presentes aqui e juntas para nenhuma 

colocar a culpa na outra, porque é preciso saber o porquê 

nunca tem medicação na farmacinha. Um aparte do vereador 

Ederson Dutra solicitando a gerente da farmacinha para 

criar um carimbo falando que não tem o remédio, para 

carimbar a receita. Com a palavra o vereador Júnior do PT 

falando que a preocupação do vereador Márcio é plausível, 

mas em seu entendimento já ficou claro que o problema da 

prefeitura da falta de medicamentos, insumos, de reformas e 

das tantas faltas que existem, enfim, não é no setor de 

licitação porque a Viviane colocou aqui com muita 
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propriedade que é alguém que de fato entende o que faz; 

então para exemplificar disse que no primeiro ano de 

mandato em 2017 a primeira licitação de medicamentos desta 

gestão demorou nove meses para sair da gerência de saúde e 

encaminhado para o setor de licitação, que ficou um mês e 

pouco para todo o procedimento até a homologação, então o 

problema não é lá, e gostaria de propor ao vereador Marcio 

para tirar a Viviane da convocação do requerimento. O 

vereador Marcio solicitou um aparte e disse que sabe da 

competência da Viviane, mas é necessário ela estar aqui 

para se defender. O vereador Júnior disse que entendeu, 

então gostaria que a Élida fosse convocada e a Viviane 

convidada, porque falar aqui que a licitação não funciona e 

não apresentar documento pra ele cai em descrédito. Um 

aparte da vereadora Lourdes, falou que se tiver numa 

farmácia setenta por cento dos medicamentos necessários, 

não precisa de mais, porque um complementa o outro, se não 

tem aquele que precisa, tem um similar, mas ficou sabendo 

que na farmacinha tem muitos medicamentos vencidos ou que 

estão para vencer, então quer saber se não há um 

farmacêutico responsável na farmacinha para saber sobre os 

medicamentos similares, porque não é possível jogar 

medicamentos fora nesse momento tão difícil pra saúde. A 

respeito dos fios, disse que conversou com dois 

profissionais da santa casa que disseram que realmente não 

há os fios de sutura para as cirurgias, então acha que está 

faltando verdade em tudo o que se fala e faz. O vereador 

Júnior agradeceu e disse que a respeito de medicamentos 

vencidos não é uma novidade, a CEI da saúde apurou e 

constatou os lotes de medicamentos vencidos ou muito 

próximos do vencimento e relatou para tomar as medidas 

cabíveis; só que o problema é que não tem o que pede, não 
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tem o similar e não tem o genérico. Mas voltando ao 

requerimento solicita se possível for seja feito tão 

somente o convite a Viviane, porque em seu ver o problema 

não é no setor da licitação. Com a palavra a vereadora 

Rosangela, cumprimentou a todos e disse que esse tema é 

sempre muito debatido porque continua sendo prioridade para 

todos dessa câmara a saúde da população, sempre estarão 

trabalhando em função de melhorias no atendimento e no 

fornecimento de remédios; todos sabem que as gerências tem 

a obrigação de prever as necessidades, precisam estabelecer 

demandas, os médicos precisam indicar remédios que 

realmente tenha na farmacinha para não ter o desperdício, 

mas também é preciso saber quantas compras esse pessoal 

está fazendo e se estão fazendo? Porque na verdade todos 

estão vendo é uma inércia nas gerências e está com o 

vereador Júnior, sabe que não é na licitação, mas é preciso 

saber quem são as pessoas responsáveis que não estão se 

colocando no lugar da população de Naviraí que precisa dos 

remédios e não estão sendo atendidos. Pela liderança o 

vereador Marcio Scarlassara falou que sabe da competência e 

do profissionalismo da Viviane, é apenas para dar suporte 

aos trabalhos, mas acata o pedido do vereador Júnior para 

fazer o convite e nesse mesmo pedido solicita que seja 

convocado o farmacêutico Rodrigo que assina pela farmácia e 

a Franciele que é a responsável pela medicação na santa 

casa. O Presidente Simon disse que o vereador Marcio 

convoca a Élida, Rodrigo e Franciele e convida a Viviane, 

em seguida colocou em votação com as alterações propostas, 

sendo aprovado. Requerimento n° 082/2019 de autoria do 

Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para a Senhora Ana Paula Krambeck 
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Silva Rocha, Gerente de Obras, e para o Senhor Emerson 

Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, 

requerendo que seja encaminhado à esta Casa de Leis, 

informações a respeito do funcionamento da "mão única" nas 

ruas em frente a algumas Escolas e Creches, contendo as 

seguintes informações: - as ruas onde a "mão única" já foi 

implantada; - a avaliação desta implantação no tocante à 

segurança no trânsito; - um cronograma de implementação das 

Leis Municipais 1.998/16 e 1.999/16, que autorizam a 

transformação em mão única de algumas ruas da cidade. 

Indico, ainda, que sejam construídas faixas elevadas de 

pedestres em frente às escolas e creches. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador 

autor falando que é de conhecimento público que algumas 

escolas e creches do município, foi implantada a mão única 

só no trecho em frente a escola, mas em algumas ainda não 

foram e nada se falou a respeito, então quer saber como 

está e qual o cronograma que vão utilizar para implantar 

nas demais, já existe pedidos para implantar onde ainda não 

fizeram e junto com isso quer fazer um adendo para que seja 

feita as faixas de pedestres elevadas em frente as escolas. 

Um aparte da vereadora Lourdes falando que fez esse pedido 

no início do seu mandato e eles falaram que ficaria em dez 

mil reais cada faixa e foi procurar saber realmente e fica 

no máximo quatro a cinco mil reais cada faixa, mas até hoje 

não foi feita nenhuma. O vereador Júnior disse ainda que 

pediram para a câmara ir atrás de emendas para poder fazer 

essas faixas de pedestres elevadas. Um aparte do vereador 

Fabiano falando que já fez uma indicação nesse sentido a 

respeito da escola Marechal Rondon, onde pede para aumentar 

o quebra-molas porque é muito movimento e os carros estão 

passando direto sem parar, pede ainda que façam a 



                                                                                                                                                
 

AV. BATAGUASSU, 900 – CAIXA POSTAL 124 – FONE (067) 3409-1300 – NAVIRAÍ/MS 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

sinalização dos locais de motos em frente às escolas. O 

vereador Júnior agradeceu e disse que não vai entrar no 

mérito da avaliação que tem a respeito do funcionamento do 

departamento de trânsito no município porque corre o risco 

de ser apontado como quem só vê coisas ruins, mas não vê 

nada de bom acontecendo, demorou quase dois anos para 

pintar as faixas de estacionamento na Avenida Weimar que é 

a principal avenida. Um aparte do vereador Claudio Cezar 

falando que tem uma lei que fala que em frente aos colégios 

é só embarque e desembarque, mas as pessoas estacionam em 

frente aos colégios, então essa lei tem que ser aplicada. O 

vereador Júnior disse que sem dúvida sim e o vereador Fi 

que foi o autor dessa lei, e a preocupação é para melhorar 

o fluxo principalmente em frente às escolas, inclusive foi 

um pedido dos próprios alunos a mão única e se vê que 

existe maior segurança, mas ainda não é o ideal porque 

falta a faixa de pedestre elevada e se conseguir implantar 

a lei do Fi na questão do embarque desembarque e a faixa de 

pedestre elevada, vamos conseguir ter mais tranquilidade na 

entrada e saída dos alunos, uma medida relativamente 

simples que é possível ser feito. O Senhor Presidente 

colocou em votação, sendo aprovado. Indicação n° 052/2019 

de autoria do Vereador Jaimir José da Silva; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para o Senhor Welligton de Mattos 

Santussi, Diretor Executivo Hospitalar, indicando que seja 

realizado um estudo no sentido de viabilizar aquisição de 

cadeiras de rodas no Hospital Municipal Antônio Augusto dos 

Santos-Virote. Com a palavra o vereador autor, cumprimentou 

a todos e disse que estava na santa casa e chegou um senhor 

idoso e pegaram com a cadeira de rodas, em seguida chegou 

uma pessoa impossibilitada de andar e precisava de uma 
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cadeira de rodas, mas só havia uma cadeira e a pessoa teve 

que ser levada no colo para ser atendida, depois uma pessoa 

o informou que sua mãe esteve na santa casa em sua própria 

cadeira de rodas, mas teve que coloca-la em uma cadeira 

comum para emprestar a sua cadeira de rodas para uma 

senhora que havia chegado com o pé quebrado. Todos sabem 

que saúde é algo indispensável, é direito previsto em lei, 

o amparo assistencial é direito dos necessitados, está 

cobrando que o município não deixe de dar atenção a esse 

grupo tão importante que só querem condições dignas para o 

seu atendimento, então fez essa indicação e insiste que 

estude com urgência, a possibilidade de adquirir cinco 

cadeiras de rodas para aliviar o sofrimento desse povo que 

muito contribui com o desenvolvimento dessa cidade. O 

Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Indicação n° 057/2019 de autoria 

da Vereadora Lourdes Elerbrock; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, indicando que seja efetuado o conserto, 

em caráter de urgência, do piso tátil nas calçadas da Pista 

de Skate Matheus Jonathas Alves. Com a palavra a vereadora 

autora falando que acha impressionante que as mínimas 

coisas tem que ser pedidas em plenário, isso é uma vergonha 

porque tem três anos que a pista foi inaugurada e ao redor 

da pista, o piso tátil onde as pessoas com deficiência 

visual passa está todo quebrado, é preciso fazer com 

urgência. O Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária que 

faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 058/2019 de 

autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino da Silva; 

expediente endereçado a Sua Excelência o Senhor Renato 

Pieretti Câmara, Deputado Estadual, a Sua Excelência o 
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Senhor Nelson Trad Filho, Senador da República Federativa 

do Brasil, pelo Estado de Mato Grosso do Sul e à sua 

Excelência Senhor Murilo Zauith, Vice-governador e 

Secretário de Estado de Infraestrutura do Estado de Mato 

Grosso do Sul, indicando que seja feita a pavimentação 

asfáltica na estrada MS-145, localizada na zona rural de 

Naviraí-MS, que leva para o Assentamento Juncal. O Senhor 

Presidente solicitou à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Indicação n° 059/2019 de autoria 

da Vereadora Lourdes Elerbrock; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Gessé da Silva Andrade, Gerente 

de Serviços Públicos, indicando que seja efetuada a troca 

da placa que informa o nome da Avenida Brasil, por toda sua 

extensão, pois a mesma está informando Rua Brasil. Com a 

palavra vereadora autora falando que há necessidade da 

troca das placas da referida avenida e também que deveria 

ser arborizada. Solicitou a palavra o vereador Ederson 

Dutra falando que dá pra ver o nível que está Naviraí, uma 

vereadora ter que fazer um requerimento para trocar placa 

de nome de rua para avenida, sendo que isso deveria ser 

através de um telefonema. Um aparte do vereador Claudio 

Cezar falando que também acha um absurdo, porque toda 

semana tem que falar e cobrar sobre saúde e trânsito, mas 

está quase fazendo indicação para colocar quebra-molas, 

porque está vendo a hora de acontecer acidente gravíssimo 

no entroncamento da Avenida Miguel Sotani com a Ipuitã, é 

vergonhoso vereador pedir quebra-molas, mas parece que o 

gerente de trânsito não anda pela cidade, faz um ano que 

não se faz um quebra-molas em Naviraí, no Vila Nova, Vila 

Alta, Jardim Paraíso, não tem um quebra-molas, será que vão 

esperar acontecer o pior para colocar? Um aparte do 
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vereador Josias falando que quebra-molas, troca de placas, 

reposição de lâmpadas não precisaria estar passando por 

essa casa de leis, deveria ser resolvida de maneira 

tranquila pelo trânsito, secretaria de obras, enfim pelo 

departamento competente, porque toma muito tempo. O 

vereador Ederson agradeceu e disse que infelizmente não 

conseguem fazer o mínimo, nada contra o seu amigo Emerson 

Pena Vila que é o diretor do trânsito, mas o cargo original 

dele é fiscal de tributos, então ele está lá, assim como a 

rainha da Inglaterra, não tem autonomia para fazer nada, 

porque quando vai pintar uma faixa de pedestres parece que 

é um evento na cidade, fecham tudo e só falta chamar a 

polícia militar para dar apoio; enquanto Ivinhema, Nova 

Andradina está prosperando, o município de Naviraí só vai 

pra trás e vamos ficar pra trás de Anaurilândia, porque as 

mentes pensantes do município, ao invés de trazer empregos, 

benefícios, trazer desenvolvimento econômico e saúde para o 

município, tem que fazer indicações de placas, quebra-

molas, de coisas pífias em que o gestor deveria fazer, 

porque é o básico, mas infelizmente temos que passar por 

isso, porque todos tem que passar pelo seu deserto, o 

município de Naviraí está passando pelo deserto, mas tem 

esperança que chegaremos à terra prometida e quando 

atravessar esse deserto os murmuradores ficarão pra trás, 

que são os gerentes, virá uma nova terra que são novos 

gestores para tentar recuperar os quatro anos atrasados 

dessa gestão do Dr. Izauri; no próximo mandato quem estiver 

aqui não estará se preocupando com pedido de placas e 

quebra-molas, porque o gestor estará fazendo o seu papel, 

porque não adianta a gerente Ana Paula tentar colocar 

Maringá dentro de Naviraí, porque ela está há dois anos e 

quatro meses fazendo um projeto, a NASA consegue fazer um 
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projeto em um ano e seis meses e solta o foguete pra lua, 

aqui não consegue fazer um projeto pra fazer um quebra-

molas, infelizmente é assim. O Senhor Presidente solicitou 

à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

Indicação n° 061/2019 de autoria do Vereador Fabiano 

Domingos dos Santos; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, com cópia para o Senhor Emerson Santana 

Pena Vila, Gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, 

indicando que seja implantada uma faixa elevada de 

pedestres na Avenida Caarapó em frente à Escola Municipal 

Marechal Rondon. O Senhor Presidente solicitou à 1ª 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. Moção de 

Congratulação n° 16/2019 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara; expediente endereçado ao Senhor Adriano 

de Pontes Souza, Coordenador da Guarda Mirim, ao Senhor 

Luan Estander Mendonça dos Santos, Policial Militar e 

Instrutor Pedagógico da Guarda Mirim, ao jovem Mateus 

Oliveira da Silva, 3° Sargento da Guarda Mirim e ao jovem 

Carlos Eduardo da Silva, 3° Sargento da Guarda Mirim, 

apresentando nossas sinceras e cordiais congratulações, 

parabenizando-os pelo relevante ato de bravura, realizado 

pelo jovem Mateus e pelo jovem Carlos, que no dia 12 de 

abril do corrente ano, depararam-se com uma criança de 

apenas 03 anos de idade, que estava perdida pelas ruas da 

cidade. Na ocasião, os dois jovens, prontamente ajudaram a 

referida criança a encontrar o seu responsável. Gostaríamos 

de parabenizá-los pelo ato de coragem, dedicação e empenho, 

em ajudar essa criança. Iniciativas como essas, merecem o 

reconhecimento desta Casa de Leis, em virtude do excelente 

trabalho que a Guarda Mirim vem realizando com seus alunos, 
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incentivando-os a sempre fazerem o bem. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra o vereador autor 

parabenizando esses jovens pela atitude e ato de bravura, 

estará na ficha deles e espera que seja o primeiro de 

muitos méritos feitos; e tudo isso é devido formação da 

guarda mirim que prepara esses alunos para proteger. 

Aproveitou o momento, para agradecer o Miro e a Regina, que 

são do matadouro e fazem a doação da carne para a guarda 

mirim, alimentando cem crianças todos os dias. O Senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovada. Moção de 

Pesar n° 007/2019 de autoria da Vereadora Maria Cristina 

Tezolini Gradella e outros Edis; expediente endereçado aos 

familiares do Senhor Francisco Alves de Oliveira, 

apresentando as nossas sinceras condolências, onde 

lamentamos profundamente o seu falecimento, ocorrido no dia 

11 de abril do corrente ano. O senhor Francisco Alves de 

Oliveira, conhecido carinhosamente como "Seu Chico", foi um 

grande ser humano, deixando para nós um exemplo de vida, e 

desde já, sentimos o vazio de sua presença em nosso 

convívio. E através desta Moção, queremos externar votos de 

pesar pelo seu falecimento. Que Deus, com sua imensa 

sabedoria e misericórdia, possa confortar os familiares e 

amigos nesse momento de dor e de saudades. A todos 

familiares e amigos, sintam-se completamente abraçados, 

homenageados e amparados por Deus. Assim, esta Casa 

Legislativa presta esta singela homenagem póstuma a essa 

família a quem temos muito apreço. Que Deus, em sua 

infinita misericórdia, possa dar ao saudoso "Seu Chico" o 

descanso da vida eterna, em recompensa a sua bondade e 

obras realizadas em vida, que repouse em paz com a certeza 

do dever cumprido aqui na terra, que a fé e a esperança 

Cristã restabeleça aos familiares a conformidade necessária 
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para continuidade de suas vidas. Que seja encaminhado à 

família enlutada o teor desta Moção de Pesar. O Senhor 

Presidente solicitou à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. O Senhor Presidente determinou à 

1ª Secretária que faça a leitura da Ordem do Dia. Em 

primeira discussão e votação o Projeto de Lei Complementar 

nº 2/2019 de autoria do Executivo Municipal; que em súmula: 

Dispõe sobre forma de negociação e de pagamento de créditos 

de qualquer natureza tributário ou não tributário, para com 

a fazenda pública municipal, e dá outras providências. 

Parecer favorável da Comissão de Justiça, Legislação e 

Redação, Presidente Josias de Carvalho, acompanhado dos 

vereadores Marcio André Scarlassara e Ederson Dutra. 

Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, 

Relator Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, acompanhado dos 

vereadores Antonio Carlos Klein e Ederson Dutra. O Senhor 

Presidente colocou em primeira discussão e votação o 

Projeto de Lei Complementar nº 2/2019 de autoria do 

Executivo Municipal; o vereador Ederson Dutra solicitou a 

palavra, falou que quando é mencionado nesta casa de leis 

que noventa e nove por cento das atitudes do prefeito não 

vêm de encontro com o anseio da população, esse é um por 

cento de anseio trazendo benefício para população, o Refis 

foi cobrado e recobrado através de requerimentos feitos por 

ele, Simon, Júnior, Josias, então vai naquele ditado, “água 

mole em pedra dura tanto bate até que fura”, esse Refis é 

mérito do legislativo, o prefeito foi cobrado 

incansavelmente; esse dinheiro do Refis é uma receita 

líquida que pode ser investido em vários setores, esse 

dinheiro não é carimbado, entra limpo nos cofres públicos, 

pode fazer o recapeamento no município que está precisando, 

tem que usar na infraestrutura, então esse dinheiro é 
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mérito dessa casa de leis. Com a palavra o vereador Antonio 

Carlos Klein, falou que esse projeto é de suma importância 

para a população e a última indicação que foi feita do 

Refis foi do vereador Fabiano que é bem recente e o 

prefeito sensível, fez o projeto e mandou pra cá; e pode 

adiantar que uma das finalidades da arrecadação que vai ser 

feita com o Refis, é comprar a matéria prima que vai 

precisar para fazer o recapeamento da cidade, a máquina de 

asfalto que foi adquirida pelo consórcio conesul está 

destinada para ficar em Naviraí por setenta e poucos dias 

trabalhando no recapeamento da cidade e se avalia que vai 

precisar em torno de sete milhões de matéria prima para 

poder recapear a cidade em quase sua totalidade, começando 

pelos bairros que estão mais ruins, Cia Portal, Portal 

Residence, então o Refis vem nesse encontro; estamos em 

torno de trinta e oito milhões de IPTU para arrecadar e com 

a população colaborando se pretende com o Refis de uma 

forma mais rápida possível que a máquina possa estar em 

Naviraí fazendo o recapeamento da cidade, é claro que 

entrando mais dinheiro, outros benefícios serão feitos, mas 

o principal pode dizer para a população para aderir o 

Refis, colaborar, fazer o pagamento daquilo que está em 

atraso, porque é o último Refis, ano que vem não tem Refis 

porque ano político não pode fazer, então tem que 

aproveitar essa oportunidade de pagar sem as multas, sem os 

juros, só com atualização e correção monetária, porque além 

de ser bom para a população que vai economizar um pouco o 

pagamento dos seus débitos, vai ser bom para todos no 

sentido que os recursos que vão entrar vão servir para 

recapear toda cidade e para fazer outras benfeitorias. Com 

a palavra o vereador Josias, falou que dívida ativa é 

aquilo que se deve para o governo, ou seja, não pagou 
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dentro da data que foi estipulado pelos governantes, se 

passa um tempo e essa dívida acaba se tornando uma dívida 

ativa e poderá ir para a cobrança judicial; e quando tem 

esse débito com o governo é pior do que cartão de crédito, 

então o papel do legislativo foi cobrar a gestão atual no 

tocante a fazer o refis, a mesa diretora cumpriu o seu 

papel, que além das cobranças através das solicitações 

dessa casa através de documento oficial, também cobraram 

pessoalmente o prefeito para que as pessoas que tenham esse 

débito com a prefeitura possam de uma forma mais humanizada 

e tranquila, quitar. Aproveita para parabenizar essa casa 

de leis pela iniciativa e também ao prefeito Izauri por 

entender esse pleito, porque esse dinheiro arrecadado será 

revertido para benfeitoria social. Com a palavra o vereador 

Claudio Cezar, falou que apesar de vários vereadores terem 

feito indicação, não poderia deixar de fazer justiça ao 

vereador Fabiano que foi o último a fazer a indicação sobre 

o refis. Com a palavra o vereador Fabiano Domingos dos 

Santos, falou que foi procurado por muitos moradores e 

empresários, onde fez a indicação e foi chamado pelo 

prefeito que informou que não tinha ideia de fazer, mas 

acatou diante da indicação, ainda mais que não poderá ser 

feito no ano que vem por ser um ano eleitoral, então 

agradece ao prefeito por atender, não só ao seu pedido, mas 

o pedido da população e empresários de Naviraí. Com a 

palavra o vereador Júnior do PT, parabenizou essa casa de 

leis pela preocupação, porque a função deles em relação a 

tributos e arrecadação é justamente essa, tentar propor 

caminhos que facilitem a arrecadação e já a função do 

executivo é cobrar, os impostos precisam ser pagos senão 

não consegue executar e sequer consegue manter as portar 

abertas se não tiver arrecadação. Disse ainda que o 
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vereador Fabiano informou que foi passado a ele via 

whatsapp durante a sessão a respeito da dívida, mas 

logicamente que irá aguardar a resposta do requerimento com 

detalhamento, mas que a dívida gira em torno de cinquenta e 

um milhões e quatrocentos, sendo que o refis engloba 

créditos tributários e não tributários, não é só IPTU, 

desses doze milhões de IPTU, dezoito milhões de ISSQN, é 

muita coisa, então o Refis veio em boa hora porque será uma 

oportunidade das pessoas parcelarem os seus débitos com 

alguns descontos, mas é preciso ficar atento porque é um 

valor muito alto, acima da média dos municípios do porte de 

Naviraí, então é preciso verificar o que está acontecendo. 

Um aparte do vereador Ederson falando que esteve 

verificando valores, mas tudo isso é o reflexo da 

administração, essa retomada do desenvolvimento que não tem 

nem empregos, onde as pessoas mal tem dinheiro pra comer, 

então pagar impostos, nem se fala; se Naviraí está fora do 

padrão de outros municípios ao redor, é porque aqui não tem 

geração de empregos, ninguém consegue aferir rendas, a 

qualidade de vida está caindo cada dia mais. O vereador 

Júnior disse concordar com o que o vereador falou, mas será 

que esses débitos são apenas dos trabalhadores que estão 

desempregados? E esses dezoito milhões de ISS, isso não é 

só o trabalhador mais humilde que está devendo para a 

prefeitura, com o perdão da palavra, então é preciso 

verificar sim, é um débito muito grande mesmo, aquele que 

tem a justificativa que perdeu o emprego, porque estamos 

passando por uma situação difícil, é louvável, tranquilo de 

entender, mas será que é tudo disso? Então só queria fazer 

esse alerta do que foi passado. Um aparte da vereadora 

Lourdes falando que como tem a colonizadora, sempre é 

informada que determinado imóvel vai para leilão porque não 
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foi pago, mas a pessoa não teve condições sequer de fazer a 

escritura, então quer saber se os grandes devedores estão 

indo pra leilão, porque se o pequeno vai pra leilão o 

grande também tem que ir. O vereador Júnior que realmente o 

tratamento tem que ser igualitário, a lei é pra todos, 

então fica esse alerta e vai aprofundar esse debate no 

tempo certo, mas hoje vão aprovar um benefício para 

população; aproveitou para pedir para gerência de receita e 

prefeitura de um modo geral divulgar amplamente isso, fazer 

que a informação chegue até as pessoas, que vão parar além 

do facebook e do site da prefeitura, elaborar estratégias 

que de fato as pessoas saibam que está tendo o refis e que 

tem essa oportunidade de parcelar os débitos e de saldar 

suas dívidas. O Senhor Presidente, colocou em votação. O 

Senhor Presidente declarou o Projeto Lei Complementar nº 

2/2019 de autoria do Executivo Municipal aprovado por doze 

votos favoráveis em primeira discussão e votação. Em 

primeira e única discussão e votação o Projeto de Lei n° 

9/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal; que em 

súmula: Autoriza a doação de área de terras, medindo 

28.843,00m², para a Distribuidora de Carnes e Derivados 

Alexandre Ltda-EPP, e dá outras providências. Parecer 

favorável da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, 

Presidente Josias de Carvalho, acompanhado dos vereadores 

Marcio André Scarlassara e Ederson Dutra. Parecer favorável 

da Comissão de Patrimônio Público, relator Antonio Carlos 

Klein, acompanhado dos vereadores Jaimir José da Silva e 

Fabiano Domingos dos Santos. Parecer favorável da Comissão 

de Finanças e Orçamento, Relator Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, acompanhado dos vereadores Antonio Carlos Klein e 

Ederson Dutra. O Senhor Presidente colocou em primeira e 

única discussão e votação o Projeto de Lei nº 9/2019 de 
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autoria do Executivo Municipal, o vereador Ederson Dutra 

solicitou a palavra, falou que é muito bom votar um projeto 

de doação para um empresário que está num ramo que não é 

fácil tocar, mas que expandiu mesmo na crise que nosso país 

passou, gerou vários empregos e nada mais justo ele 

pleitear essa doação e fazendo uma contrapartida para o 

município de Naviraí, então hoje a câmara está fazendo 

justiça com a empresa do Miro Alexandre que é criação da 

nossa terra; e que os outros empresários que precisam do 

apoio do município saibam que esta casa de leis está aberta 

a dar incentivo e a valorizar quem quer investir aqui. Com 

a palavra o vereador Marcio Scarlassara, falou que não 

poderia deixar de dar os parabéns a Naviraí, porque é 

Naviraí quem ganha com essa doação de terras a essa empresa 

que tem a certeza que muitos mais empregos serão gerados, 

porque sabe muito bem do potencial de crescimento dessa 

empresa. Disse ainda que esteve com a ministra Tereza 

Cristina em Brasília que comentou que o ministério da 

agricultura está de portas aberta a todos empresários de 

Naviraí e região que depender de ampliação, na geração de 

novos empregos. O Senhor Presidente colocou em votação. O 

Senhor Presidente declarou o Projeto Lei nº 9/2019 de 

autoria do Executivo Municipal aprovado por doze votos 

favoráveis em primeira e única discussão e votação. Em 

primeira e única discussão e votação o Projeto de Lei n° 

12/2019 de autoria da vereadora Maria Cristina Tezolini 

Gradella; que em súmula: Dispõe Sobre Denominação de Prédio 

Público (Escola Municipal Professora Lígia Maria de Sena 

Moraes). Parecer favorável da Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação, Presidente Josias de Carvalho, 

acompanhado dos vereadores Marcio André Scarlassara e 

Ederson Dutra. O Senhor Presidente colocou em primeira e 
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única discussão e votação o Projeto de Lei nº 12/2019 de 

autoria da vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella, em 

seguida colocou em votação. O Senhor Presidente declarou o 

Projeto Lei nº 12/2019 de autoria da vereadora Maria 

Cristina Tezolini Gradella aprovado por doze votos 

favoráveis em primeira e única discussão e votação. Em 

primeira e única discussão e votação o Projeto Decreto 

Legislativo n° 07/2019 de autoria dos vereadores: Marcio 

André Scarlassara, Ederson Dutra e outros edis; que em 

súmula: Concede Título de Cidadão Naviraiense ao cidadão 

que específica e dá outras providências. (Paulo Sérgio 

Vieira). Parecer favorável da Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação, Presidente Josias de Carvalho, 

acompanhado dos vereadores Marcio André Scarlassara e 

Ederson Dutra. O Senhor Presidente colocou em primeira e 

única discussão e votação o Projeto Decreto Legislativo n° 

07/2019 de autoria dos vereadores: Marcio André 

Scarlassara, Ederson Dutra e outros edis, em seguida 

colocou em votação. O Senhor Presidente declarou o Projeto 

Decreto Legislativo n° 07/2019 de autoria dos vereadores: 

Marcio André Scarlassara, Ederson Dutra e outros edis, 

aprovado por doze votos favoráveis em primeira e única 

discussão e votação. TRIBUNA. Usou a tribuna o Vereador 

Claudio Cezar Paulino da Silva, cumprimentou a todos, 

agradeceu a presença do Reinaldo, a todos da rádio, 

parabenizou todas pessoas que trabalham voluntariamente e 

agradeceu de coração ao Zezinho da fazenda Primavera que 

cedeu toda estrutura da fazenda para realização do torneio 

suíço no último domingo com toda renda revertida ao lar da 

criança Menino Jesus, agradeceu à equipe do lar da criança, 

na pessoa da Leda que está à frente coordenando, à Bruna 

Capucci e todos que trabalham no lar da criança, que é um 
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trabalho muito bonito e importantíssimo para que saia a 

contento, então são pessoas que fazem a diferença e com 

amor, foi uma festa muito bem organizada; e já tem outro 

projeto para o dia 11 de agosto e desde já agradece na 

pessoa do Cleber e do Luciano da fazenda Pindó, que já 

ficou agendado o 2º torneio beneficente com toda renda 

revertida em prol do lar da criança. Agradeceu também a 

Gerel, ao Adriano, ao Zigão, Dayane, Jancleber que ajudaram 

a organizar esse importante torneio para ajudar entidade. 

Disse ainda que hoje entrou com um pedido mais uma vez a 

respeito da estrada da Juncal, porque com tudo o que tem no 

assentamento juncal, como abatedouro de frangos, fábrica de 

doces, agricultura familiar, hortaliças, em breve será 

inaugurado o frigorífico que irá gerar mais de cento e 

cinquenta empregos, aquela estrada merece asfalto, então 

fez um encaminhamento ao deputado Renato Câmara do seu 

partido, que fez o compromisso de estar junto ao governo do 

estado para estar brigando para ser colocado no orçamento 

de 2020 e endereçou também para o senador Nelsinho Trad, 

porque se não começar cobrar agora não vai sair, então é 

preciso estar sempre provocando e buscando, porque é de 

suma importância esse asfalto para a Juncal para vai 

incentivar muito mais a produção. No mais agradeceu a Deus 

por essa sessão, por esse dia e que seu gabinete está 

aberto para todas as pessoas. Usou a tribuna a Vereadora 

Rosangela Farias Sofa, cumprimentou a todos e disse que 

usará a sua fala para divulgar um evento que aconteceu no 

domingo no Estádio do Pacolão, um jogo amistoso de futebol 

de campo, promovido pela Tica, Raimunda, esposa do seu 

Regi, professor Reginaldo e o time do Pinheirinho; fizeram 

uma homenagem ao professor Regi, um pioneiro, quarenta e 

sete anos morando em Naviraí e todo esse tempo de vida em 
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nossa cidade foi dedicado ao esporte, um desportista, uma 

pessoa que contribuiu muito com o esporte em nossa cidade, 

incentivando novos atletas, novos times e promovendo muitos 

eventos, foi muito bonita a homenagem e não poderia deixar 

de falar dessa pessoa tão importante que é o professor 

Reginaldo, parabéns seu Regi por tanto tempo em nossa 

cidade fazendo a diferença e plantando no coração das 

pessoas a bondade, a humildade, a simplicidade e com esse 

jeito simples pode ver o quanto já conquistou, e ser 

homenageado em vida é saber o quanto é importante na vida 

de cada um; então ficou muito feliz em estar presente 

naquele momento que foi muito especial para toda família e 

principalmente para o professor Regi. Desejou uma feliz 

Páscoa para todos os naviraienses e que toda família possa 

comemorar a Páscoa e pensar e refletir sobre a verdadeira 

ressurreição, qualquer um de nós podemos ressuscitar em 

Cristo Vivo, mudar nossas opiniões, mudar nosso trabalho, 

melhorar em tudo o que estamos fazendo e lembrar muito bem 

que não teremos duas vidas, então é preciso fazer bem feito 

porque não teremos tempo de voltar atrás para corrigir, que 

todos tenham uma feliz Páscoa e uma feliz semana de 

reflexão. Disse ainda que está muito feliz com essa casa de 

leis pelo projeto de doação de terras para o empresário 

Miro Alexandre que sempre pautou a sua vida no matadouro e 

que irá melhor desenvolver suas atividades; e todos 

empresários que necessitarem de doações, primeiramente 

procurem a gerência de desenvolvimento que depois será 

encaminhado para essa casa de leis, que irá fazer o seu 

papel com muita transparência, mas sempre visando a ajudar 

aquele que realmente quer fazer a diferença dentro do 

município. Desejou a todos uma boa semana e feliz Páscoa. 

Usou a tribuna o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, 
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cumprimentou o senhor presidente, vereadores, vereadoras, 

público presente, ouvintes da rádio Cultura, disse que na 

semana passada por conta de um compromisso profissional 

acabou não ficando para fazer uso da tribuna e não falou a 

respeito da audiência pública que realizou nessa casa de 

leis, no dia 04 de abril que discutiu a atuação dos 

profissionais de enfermagem no município de Naviraí, uma 

audiência muito produtiva, bastante representativa e ficou 

muito feliz com a presença maciça dos profissionais de 

enfermagem do município, da rede privada, a presença dos 

alunos do IPED que estiveram aqui com duas turmas, dos 

professores, a presença do ministério público federal, da 

própria gestão, do conselho de saúde, do núcleo regional de 

saúde e do conselho regional de enfermagem, uma audiência 

que foi bastante produtiva; informou à população que já 

recebeu a ata da audiência, que tem esse viés de documentar 

tudo aquilo que é discutido e para que possam ser tomadas 

as providências cabíveis já estará encaminhando para os 

órgãos que estiveram presentes aqui, a fim de conhecimento, 

mas também para àqueles que entenderem por bem tomar alguma 

providência que o faça com base na documentação que foi 

aqui produzida. Agradeceu a todos os profissionais da 

enfermagem, ao conselho regional de enfermagem e a todos 

que estiveram presentes aqui no dia 04 na audiência pública 

a respeito da atuação dos profissionais de enfermagem no 

município de Naviraí. Disse ainda da sua atuação enquanto 

parlamentar que tem lado, o mandato do vereador Júnior do 

PT não se omite de se manifestar a respeito daquilo que 

acontece no município ou daquilo que deixa de acontecer e o 

lado que tem é o lado da população, tanto é verdade que 

sempre que os projetos de lei foram encaminhados, seja pelo 

executivo, seja pelo legislativo que tenham estreitamento 
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com a vontade popular estão sempre prontos a discutir, 

debater, fazer as correções que e fizerem necessárias, mas 

também aprovar, como aprovaram hoje; então é importante que 

as pessoas saibam que o lado desta casa de leis é o lado do 

povo, cada um no seu entendimento, cada um de acordo com 

suas convicções, sempre buscando defender a melhoria do 

serviço público, serviço que é prestado para a população; e 

aí não pode se omitir diante de uma situação, no site da 

prefeitura municipal de Naviraí tem a matéria com o 

seguinte título: ações pontuais da prefeitura de Naviraí 

garantem o controle da dengue, mas ação da população é 

importante; então gostaria de destacar essa matéria, porque 

com todo respeito não vê essas ações, a ação da população 

não é importante, é fundamental, sem a qual não conseguimos 

combater o mosquito da dengue, não é possível fazer sem o 

apoio da população, cada um cuidando do seu quintal, é 

assim que funciona, só que o que tem visto está na 

contramão daquilo que está se pregando, tem lugares que a 

última coleta de lixo foi feita quinze dias atrás, como que 

vai falar de ação que vai combater a dengue se a coleta do 

lixo não está funcionando; o mosquito da dengue desde a sua 

deposição dos ovos até a procura das pessoas por assim 

dizer, são sete dias para começar a voar, em quinze dias do 

lixo acumulado em frente à casa das pessoas dá para ter 

dois ciclos de mosquito da dengue, então não venha falar 

que está efetivando ações em combate à dengue e cobrar só a 

população; a população tem feito à parte dela, tá colocando 

o lixo na frente de casa, aí quando ele fica quinze dias, 

dois ciclos de mosquitos da dengue podem sair dali, então 

não tem ação efetiva se a gente não conseguir manter o 

básico funcionando. Agradeceu a audiência das pessoas que 

tem acompanhado o trabalho do legislativo, desejou uma boa 
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semana, um bom feriado e uma boa Páscoa, que seja de 

convívio em família, porque hoje o bem mais importante que 

nós temos são as nossas famílias, então faça todo esforço 

para estar perto da sua família e até a próxima sessão na 

terça-feira. Usou a tribuna o Vereador Josias de Carvalho, 

agradeceu a presença do Reginaldo, Reinaldo, Baiano, Zé 

Luís e comentou sobre a lei que fez sobre abrigo para os 

animais, sabendo das dificuldades que tem as Ongs que 

trabalham fazendo o recolhimento desses animais que estão 

abandonados pelas ruas, sempre cuidando, dando banho, 

medicação e achando uma família que queira adotar esses 

animais; e em conversa com o prefeito Izauri ele disse que 

gostou desse projeto, entende essa necessidade, irá atender 

e comentou a respeito de uma área próxima a cidade que será 

o local ideal para fazer os canis, então prestou o total 

apoio para que essas ongs tenham um local próprio e 

adequado para estarem cuidando dos animais, então ficou 

muito feliz com a atitude do prefeito, porque sabe que ele 

se preocupa com o município, se preocupa com as questões 

discutidas nesta casa de leis, com as cobranças feitas aqui 

muitas vezes fortes e sabe que há necessidade dessas 

cobranças, e ele está fazendo o possível, mas temos que 

entender que estamos passando por crise econômica como 

sempre fala aqui; sobre o assunto da saúde que sempre é uma 

guerra nesta casa de leis, é preciso ver o lado positivo 

das coisas que estão sendo feitas, então desde 2018 já 

foram realizados quatrocentos e oitenta e cinco 

procedimentos cirúrgicos até o momento, não é muito, mas 

também não é pouco e significa que as pessoas estão sendo 

atendidas, como já disse, ele e o vereador Fi da Paiol 

estiveram com as pessoas internadas perguntando sobre o 

tratamento e todos parabenizaram o atendimento do hospital, 
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então muitas vezes a forma como é cobrada aqui talvez passa 

uma negatividade para a população, mas sabe que tem meia 

dúzia de pessoas que usam a internet que gostam de falar e 

nada está bom, mas estes são os pessimistas e que vivem mal 

com a vida; a assistência de enfermagem de julho de 2018 

até o presente momento, teve melhoria no atendimento, 

inclusive sendo contratados cinco novos enfermeiros para o 

hospital, então não pode achar que o hospital e o 

secretário de saúde não está fazendo nada, tem que ter 

coerência, coisas boas também acontecem, mas devido a crise 

não dá para atender cem por cento; na farmácia básica às 

vezes falta remédio, mas é devido todo o trâmite da 

licitação e às vezes a empresa que foi licitada não entrega 

a medicação a tempo; disse ainda que houve um mutirão no 

hospital municipal das histerectomias e mais de dez já 

foram atendidos; procedimentos cirúrgicos de hérnia foram 

vários; fizeram a revisão e a manutenção de toda frota e 

está falando isso porque as vezes a forma como é passada dá 

a impressão que não tem mais ambulância, não tem carro para 

transportar e isso é muito negativo para o município e as 

pessoas que estão ouvindo acabam comprando essa 

negatividade, inclusive a UTI móvel que era do SAMU sai 

hoje da oficina; e para finalizar disse que todas as 

pessoas que necessitaram de emergências foram transportadas 

sem prejuízo e foram atendidas. Nada mais havendo a tratar, 

sob a proteção de Deus o Senhor Presidente encerrou a 

sessão e para constar em ata, Rosângela 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 dezesseis 

dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove. 

 



                       
 

AV. BATAGUASSU, 900 – CAIXA POSTAL 124 – FONE (067) 3409-1300 – NAVIRAÍ/MS 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

 

 

Rosangela Farias Sofa 

1ª Secretária 

 

 

Símon Rogério Freitas Alves da Silva 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Naviraí 

Ata lida e aprovada na _____ 

 Sessão ___________________ 

em  _____/_____/______ 


