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CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30/04/2019 

 

Aos trinta 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 o Senhor Presidente 

considerando a convocação de gerentes do poder executivo 

municipal para prestar esclarecimentos na presente sessão, 

afim de um melhor desenvolvimento dos trabalhos, colocou em 

votação a antecipação da ordem do dia para imediatamente 

após a apresentação dos projetos, posterior esclarecimentos 

dos gerentes; em seguida a apresentação dos requerimentos, 

pedidos de informações, indicações e moções. O Senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovado. Logo após 

determinou a primeira secretária para fazer a leitura da 

Ordem do Dia – Em segunda e última discussão e votação o 

Projeto de Lei n° 13/2019 de autoria do Poder Executivo 

Municipal; que em súmula: Dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração da Lei Orçamentária de 2020, e dá outras 

providências. Parecer favorável da Comissão de Finanças e 

Orçamento, Relator Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, 
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acompanhado dos vereadores Antonio Carlos Klein e Ederson 

Dutra. O Senhor Presidente colocou em segunda e última 

discussão e votação o Projeto de Lei nº 13/2019 de autoria 

do Executivo Municipal. O Senhor Presidente declarou o 

Projeto Lei nº 13/2019 de autoria do Executivo Municipal 

aprovado por doze votos favoráveis em segunda e última 

discussão e votação. Em segunda e última discussão e 

votação o Projeto de Lei Complementar n° 5/2019 de autoria 

do Poder Executivo Municipal; que em súmula: Retifica a 

redação do artigo 118 da Lei Complementar nº 63/2006, que 

“Dispõe sobre CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ”, 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. O Senhor Presidente colocou em 

segunda e última discussão e votação o Projeto de Lei 

Complementar nº 5/2019 de autoria do Executivo Municipal; O 

Senhor Presidente declarou o Projeto Lei Complementar nº 

5/2019 de autoria do Executivo Municipal aprovado por doze 

votos favoráveis em segunda e última discussão e votação. O 

Senhor Presidente determinou a primeira secretária para 

fazer a leitura do expediente - Foi informado que a ata da 

10ª Sessão Ordinária de 2019 encontra-se a disposição na 

secretaria desta casa de leis. Apresentação dos Projetos. 

Projeto de Lei nº 18/2019 de autoria do Poder Executivo 

Municipal; que em súmula: Autoriza o Poder Executivo a 

estabelecer normas e regular, com base no artigo 25 da Lei 

8.666/93, a modalidade “CREDENCIAMENTO/CHAMAMENTO PÚBLICO”, 

e dá outras providências. O Senhor Presidente perguntou ao 

plenário se é matéria de deliberação, entendendo que sim, 

encaminhou às comissões para que possam analisar e dar os 

devidos pareceres no tempo em que confere o regimento 
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interno. Projeto de Lei nº 19/2019 de autoria do Poder 

Executivo Municipal; que em súmula: Altera a redação do 

Art. 1º da Lei 2062/2017 que “Dispõe sobre a Cessão de Uso 

de parte da Quadra 69, medindo 600m², localizada no Jardim 

Paraíso, para a canalização do esgoto sanitário do 

Residencial Deputado Federal Nelson Trad”, e dá outras 

providências. O Senhor Presidente perguntou ao plenário se 

é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às 

comissões para que possam analisar e dar os devidos 

pareceres no tempo em que confere o regimento interno. 

Projeto de Lei nº 16/2019 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock e outros Edis; que em súmula: Altera a espécie de 

logradouro público constante na Planta Geral da Cidade de 

Naviraí-MS. O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é 

matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às 

comissões para que possam analisar e dar os devidos 

pareceres no tempo em que confere o regimento interno. O 

Senhor Presidente disse que em cumprimento aos termos 

regimentais, e em atendimento ao Requerimento nº 081/2019, 

aprovado em plenário em 16 de abril de 2019 de autoria do 

Senhor Vereador Márcio André Scarlassara, convidou as 

Senhoras Élida Mara Santos Andrade - Gerente do Núcleo de 

Assistência Farmacêutica, Francieli Espigares Bertelli 

Vieira - Farmacêutica Responsável pela Farmácia do Hospital 

Municipal, Viviane Ribeiro Bogarim Capilé - Gerente do 

Núcleo de Licitação e Contratos e o Senhor Rodrigo dos 

Santos Lima - Farmacêutico Responsável pela Farmácia 

Municipal, para se assentarem junto a esta Mesa Diretora, 

respondendo aos questionamentos dos Vereadores previamente 

inscritos. Comunicou ainda que Viviane Ribeiro Bogarim 

Capilé não foi convocada pelo vereador proponente, mas 

convidada para poder ajudar nos esclarecimentos. Aproveitou 
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para agradecer a presença dos colaboradores da prefeitura 

Welligton Santussi, doutora Gorete e todos presentes no 

plenário. O Senhor Presidente convidou o vereador Marcio 

Andre Scarlassara a fazer seus questionamentos. Vereador 

Marcio Andre Scarlassara cumprimentou o presidente Simon, 

senhores vereadores, a população que ouve pela rádio 

Cultura, a sua amiga Valéria que tem feito um grande 

trabalho em todos os setores que passa pela prefeitura, 

desde quando esteve na garagem, como também na 

administração e hoje está na saúde; cumprimentou também o 

diretor Welligton, dra. Gorete do jurídico, Viviane, Elida, 

Francieli e Rodrigo. Comentou que os vereadores são 

cobrados diariamente pela população a respeito de todos os 

setores, desde a iluminação, sobre o transporte da 

ambulância, buracos nas ruas, dengue, sobre tudo, mas são 

cobrados porque todos tem acesso aos vereadores, na verdade 

o vereador é o parachoque da administração, foram eleitos 

para dar respostas e tentar ajudar a administração, mesmo 

que muitas vezes não queira, mas estão sempre a disposição; 

com todo respeito que tem aos servidores, porque já foi 

servidor também, assim como o vereador Júnior, sabe da 

dificuldade que tem no município, da burocracia que é, mas 

é preciso ouvir, cobrar e tentar achar soluções, como tem 

esse recurso que pode usar, irá começar com a Élida – 

perguntou se ela é responsável por todo setor de 

medicamentos, tanto da santa casa, da farmácia, quanto dos 

PSFs? Élida Mara Santos Andrade - Gerente do Núcleo de 

Assistência Farmacêutica – cumprimentou a todos e disse que 

é responsável pela dispensação da farmácia e pela atenção 

básica. Vereador Marcio perguntou quais os medicamentos que 

estão faltando hoje da lista básica do município. Élida 

Mara Santos Andrade disse que tem alguns faltando, alguns 
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estão notificados, foram pedidos e os fornecedores não 

entregaram, alguns estão finalizando ata, mas tem bastante 

medicamento. Vereador Marcio quer saber realmente quais os 

medicamentos que estão faltando na farmácia; que não tem. 

Élida Mara Santos Andrade disse que o que não tinha esses 

dias era losartana, fluoxetina, mas chegou; todos estão 

notificados e a maioria já foi feito pedido e saber nomes 

de medicamentos em geral é difícil, mas pode passar depois.   

Vereador Marcio disse que com todo respeito, se ele 

ocupasse uma pasta saberia de cabeça o que está faltando. 

Então quer dez nomes de medicamentos que não tenha e 

gostaria de saber o motivo de não ter na farmácia. Élida 

Mara Santos Andrade Medicamentos da Remume que está em 

falta hoje - Ácido salicílico de 500 porque não tem saída, 

Alendronato de sódio de 10mg não tem saída, alopurinol de 

100mg está finalizando um ata, amitriptilina está 

finalizando também, amlodipina de 5mg finalizando ata, 

beclometasona fracassado, biperidena de 4mg finalizando 

ata, carbamazepina fracassado, carbonato de cálcio não tem 

saída, cefalexina foi licitado 100ml, mas veio 60, pediu 

parecer para mandar o restante do medicamento e estão pra 

enviar, está tudo documentado. Vereador Marcio perguntou o 

que é finalizando ata? Élida Mara Santos Andrade disse que 

é o que está em andamento. Vereador Marcio perguntou se não 

poderia ter feito uma previsão antes de terminar o 

medicamento, deixar a ata pronta licitada, com estoque? Não 

pode ter essa organização para não faltar essa medicação? 

Élida Mara Santos Andrade disse que no final do ano passado 

fizeram muitos contratos, mas a maioria dos fornecedores 

pediu o cancelamento dos medicamentos, pediram o 

reequilíbrio e não foi dado, porque não dá o reequilíbrio. 

Mas fazer ata, fizeram, estão correndo contra o tempo, mas 



                       
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

tem vários recursos administrativos que os fornecedores 

também pedem; mas estão sempre correndo atrás e tentando 

fazer uma dispensa quando pode, com o auxílio da dra. 

Gorete; teve medicamento o ano passado que ficamos sem 

nada, mas agora estamos conseguindo que tenha na farmácia. 

Vereador Marcio perguntou se falta muita medicação 

controlada e quais estão faltando na parte de psiquiatria. 

Élida Mara Santos Andrade disse que o que não está tendo é 

amitriptilina e a clomipramina, o restante tem e hoje mesmo 

chegou a fluoxetina que já até tinha notificado a empresa. 

Vereador Marcio disse que entende toda a parte burocrática 

que existe e todas as artimanhas que os laboratórios usam 

para ganhar uma licitação, fica seu respeito pela 

competência da Viviane na pasta de licitação, mas é preciso 

fazer mais licitações dentro da legalidade, porque a demora 

acaba emperrando o processo e a população menos favorecida 

que sofre com isso. Perguntou quantos medicamentos são 

priorizados na lista do SUS e é obrigado a ter na 

farmacinha hoje? Élida Mara Santos Andrade disse que são 

144. Vereador Marcio perguntou desses 144 quantos tem na 

farmácia? Élida Mara Santos Andrade disse que são 76 

medicamentos, fora os 30 medicamentos notificados que foram 

pedidos e ainda não receberam. Vereador Marcio comentou que 

praticamente cinquenta por cento dos medicamentos não temos 

hoje. Élida Mara Santos Andrade disse que não temos, por 

problema de fornecedor, mas está sendo notificado; no total 

de notificações são 15 e medicamentos notificados são 30. 

Vereador Marcio disse que se a lista do SUS prioriza 144 e 

nós só temos 70 medicamentos hoje, então estamos com 

déficit de cinquenta por cento de medicamentos na farmácia 

municipal. Élida Mara Santos Andrade disse que gostaria de 

lembrar que nessa lista 14 itens não tem saída; 26 itens 
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estão sendo finalizados; 4 itens estão fracassados; 1 

deserto; 1 com comprometimento de troca; 1 de ESF. Vereador 

Marcio disse que entende, mas não tem no município. Mesmo 

que esteja com ação judicial, que a Viviane vai licitar 

novamente, no município não temos essa medicação hoje e 

para a população entender, a realidade é que falta 

cinquenta por cento da medicação que o SUS prioriza. 

Vereador Marcio cumprimentou o Rodrigo e perguntou, quais 

são os medicamentos da clínica médica da santa casa que 

falta hoje lá? Senhor Rodrigo dos Santos Lima - 

Farmacêutico Responsável pela Farmácia Municipal, 

cumprimentou a todos e disse que estão com falta de alguns 

antibióticos, onde estão finalizando as atas,  medicamento 

para asma e falta de ar que também estão finalizando ata; 

tem dois medicamentos que a empresa solicitou o 

cancelamento dos itens devido alegarem falência da empresa 

e estão providenciando uma compra direta para atender essa 

necessidade; assim como todos medicamentos que deram 

deserto pela segunda vez no último pregão de medicamentos 

também fizeram pedido emergencial para noventa dias e estão 

fazendo um novo pedido de ata para licitar no período de 

doze meses. Vereador Marcio disse que tem uma lista e irá 

perguntar se tem - Complexo B injetável tem? Rodrigo dos 

Santos Lima - Complexo B injetável estão aguardando 

finalizar a ata para fazer aquisição. Vereador Marcio 

Manitol? Rodrigo dos Santos Lima – Manitol, a empresa foi 

notificada devido a não entrega da mercadoria. Vereador 

Marcio Clisterol? Rodrigo dos Santos Lima – Clisterol, a 

empresa foi notificada devido a não entrega da mercadoria. 

Vereador Marcio Losartana de 50? Rodrigo dos Santos Lima - 

Losartana de 50 tem no hospital. Vereador Marcio Omeprazol 

comprimido. Rodrigo dos Santos Lima – Omeprazol tem 
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Vereador Marcio Berotec? Rodrigo dos Santos Lima – Berotec 

também está aguardando o pedido emergencial sair. Vereador 

Marcio na parte de cirurgias tem faltado fios? Rodrigo dos 

Santos Lima disse que fizeram aquisição de vários fios, mas 

ocorreu a situação de não ter um fio na hora de uma 

cirurgia, porém o médico tinha disponível outros dois fios 

que são utilizados na falta desse, mas optou por não fazer 

a cirurgia. E trouxe para os vereadores se necessitarem a 

visualização, porque foi feito o pedido e a empresa não 

tinha o fio disponível, mas fez a aquisição para 

posteriormente entregar; então a falta desse fio 

especificamente aconteceu devido a empresa não ter o fio no 

momento, mas já chegou o fio. Vereador Marcio perguntou ao 

Rodrigo se no entendimento dele como profissional o que 

está faltando e o que é possível ser feito para voltar a 

fazer normalmente as cirurgias eletivas? Rodrigo dos Santos 

Lima disse que acredita que está faltando agilidade nos 

processos; qualquer tipo de aquisição, seja de material ou 

medicamentos é muito demorado, tanto da solicitação até a 

chegada da entrega das empresas, a troca de marcas existe, 

as empresas entregam medicamentos ou materiais sem a marca 

licitada e tem que ser feita a devolução, solicitar 

novamente, então o processo por si só é muito demorado e se 

tivesse a maior agilidade nisso, consequentemente teriam 

todos os materiais, porque fazem os pedidos, tem contato 

com o hospital frequentemente, mas a democracia atrasa 

bastante. Vereador Marcio agradeceu aos colaboradores 

porque suas perguntas foram respondidas a contento, mas 

entende que a farmácia municipal não está funcionando, 

porque com cinquenta por cento da medicação não atende a 

população, algum erro está acontecendo, não sabe se é na 

administração, no financeiro, na licitação, mas alguma 
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coisa não está funcionando e a população que sofre, então é 

preciso achar onde está o erro e se preciso proibir algumas 

empresas juridicamente de entrar em Naviraí, é preciso 

tomar algumas medidas para proteger a população. Agradeceu 

e liberou a palavra a quem queira usar. O Senhor Presidente 

convidou o vereador Josias de Carvalho a fazer seus 

questionamentos. Vereador Josias de Carvalho cumprimentou o 

Senhor Presidente, nobres pares, em nome do secretário de 

saúde Welligton, cumprimentou todos os presentes e ouvintes 

da rádio Cultura FM. Em seguida perguntou se tem uma lista 

de medicação nos postos de saúde e no hospital municipal 

para que os médicos possam passar a medicação que tem na 

farmácia básica? E também se é informado aos postos de 

saúde e o hospital quando a medicação está em falta? Porque 

se o médico sabe que está em falta vai passar outro que 

tenha a mesma composição e tenha na farmácia básica. Élida 

Mara Santos Andrade disse que essa tabela de medicamentos é 

mandada a cada quinze dias para os postos e para o 

hospital; e agora a maioria dos médicos estão fazendo as 

receitas pelo sistema, assim já sabem se tem ou não o 

medicamento. Rodrigo dos Santos Lima disse que a lista é 

enviada para todos os postos e para o hospital. O contato 

dos farmacêuticos no hospital é diário, vão até os médicos 

e até os postos de enfermagem, orientam quais os 

medicamentos que estão disponíveis caso haja a necessidade 

ou a possibilidade de troca. Disse ainda que esse ano foi 

feita a aquisição de vários antibióticos que não eram 

padronizados, aumentando ainda mais o arsenal terapêutico 

na santa casa, então estão sempre em contato direto com os 

médicos que prescrevem tentando atender todas as 

necessidades e enviando a lista e indicando o que pode ser 

substituído cabendo a eles fazer essa substituição. 
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Vereador Josias agradeceu ao Welligton e a equipe pelo 

trabalho que todos tem feito, sabe que medicação uma hora 

ou outra vai faltar, porque até em farmácia que é 

particular falta medicação, mas é obvio que no outro dia 

vai ter, e na farmácia básica o sistema é diferente, existe 

toda uma burocracia dentro da lei que impede que as coisas 

caminhem mais rápido. Mas sabe do esforço dessa equipe para 

manter a farmácia básica sempre com a medicação que a 

população necessita. O Senhor Presidente convidou o 

vereador Eurides Rodrigues a fazer seus questionamentos. 

Vereador Eurides cumprimentou público presente, ouvintes da 

rádio Cultura FM e nobres vereadores. Perguntou a Élida 

quais os remédios de uso contínuo que estão faltando. Élida 

Mara Santos Andrade Nifedipina de 10 - para pressão que 

acabou a pouco tempo; Diazepan de 5 - ansiolítico, 

anticonvulsivo; Enalapril de 5 - anti-hipertensivo; 

Gliclazida de 30 – hipoglicemiante; Propanolol de 40 – 

hipertensivo; Sinvastatina de 40 – antilipêmico. Vereador 

Eurides disse que está faltando quase tudo e quer saber se 

já estão tomando providências? Élida Mara Santos Andrade 

disse que sim, como já havia falado ao vereador Márcio, 

estão correndo atrás dos medicamentos e esperando a ata que 

vai sair em breve, e acredita que após essa ata, vai melhor 

muito o quantitativo de medicamentos. Vereador Eurides 

agradeceu e disse que espera que não passe um ano sem 

chegar esses remédios. O Senhor Presidente convidou o 

vereador Jaimir José da Silva a fazer seus questionamentos. 

Vereador Jaimir José da Silva cumprimentou o senhor 

Presidente, nobres pares, ouvintes da rádio Cultura, todos 

que acompanham pelas redes sociais, em especial a todos os 

presentes. Perguntou a Élida quantos itens ou tipos de 

medicamentos aproximadamente têm na farmacinha municipal. 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Élida Mara Santos Andrade disse acreditar que tenha uns 

duzentos itens. Vereador Jaimir José da Silva disse que fez 

um levantamento em várias farmácias da cidade. As farmácias 

de bairro trabalham com mil até mil e oitocentos itens; as 

farmácias do centro pela demanda, de três mil a cinco mil 

itens de medicamentos e perfumarias; essas farmácias também 

trabalham com licitações, pregões e é feito semanalmente e 

acredita que os distribuidores e fornecedores são os 

mesmos, ou o sistema é o mesmo. Então porque a falta de 

medicamentos se os fornecedores e distribuidores são os 

mesmos? E também no que essas licitações esbarram para 

serem tão complicadas e demoradas? Élida Mara Santos 

Andrade disse que primeiramente farmácia privada não é 

feito pregão, já foi proprietária de uma farmácia e sabe 

que é bem fácil, pede o medicamento hoje e amanhã chega. Na 

farmácia realmente tem mil ou cinco mil itens, mas na 

farmacinha não são padronizados todos os medicamentos, são 

alguns para ajudar a população, tem uma relação que foi 

aprovada e que tem um quantitativo de medicamentos. 

Vereador Jaimir José da Silva perguntou sobre a questão da 

diabetes, se está tendo fitas e insulina. Élida Mara Santos 

Andrade disse que fita sim. Rodrigo dos Santos Lima 

informou que foi fracassado duas vezes o pregão de 

insulina, mas chegaram na quinta-feira. Disse ainda que 

desses cinco mil itens das drogarias que foi citado pelo 

vereador, muitas vezes são medicamentos repetidos, o 

princípio ativo existem várias marcas, trabalham com vários 

laboratórios, a própria perfumaria estende essa lista para 

elevação desse número, às vezes tem cinco ou seis produtos 

de paracetamol e isso se estende para todos os itens; e 

também não há nenhum pregão em farmácia e drogaria, a 

aquisição é feita mediante ao pagamento de nota e conseguem 
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receber a mercadoria num tempo curto porque a quantidade 

que pedem não é a mesma quantidade que a farmacinha 

solicita, então tem uma discrepância bem grande nesse 

número que ajuda a entrega ser mais rápida. O Senhor 

Presidente convidou a vereadora Rosangela Farias Sofa a 

fazer seus questionamentos. Vereadora Rosangela 

cumprimentou a Élida, aos ouvintes da rádio Cultura e os 

nobres pares; disse que as das dúvidas que tinha já foram 

respondidas, uma era se os médicos tinham disponível uma 

lista do que tem na farmacinha, disse que sim, porque tendo 

em mãos o que tem e não tem, não faz sentido pedir o que 

não tem. A outra questão é sobre o direito que as empresas 

têm de ficar recorrendo quando assume o compromisso de 

entregar e não entregam, não sabe se é uma falha de quem 

criou a lei e se teria que mudar, porque já participou de 

licitações no município, hoje não participa mais porque é 

impedida pela lei, mas tem empresas que entram e não tem o 

produto e fala que terão quando chegar a hora de entregar e 

ganham porque colocam o preço bem baixo, mas depois não 

conseguem entregar pelo valor e ficam pedindo para aumentar 

preço e o prazo, fica usando recursos e acaba acarretando 

uma demora muito grande. Acha que é isso que o senhor 

Jaimir colocou, que não acontece na empresa privada, porque 

cota o melhor preço, faz a compra, paga e acabou. Essas 

eram as duas questões que tinha, mas falou sobre os 

remédios de uso contínuo que estão faltando, de pressão, 

diabetes e ansiedade, que também pode ter numa farmácia 

popular, mas que não tinha também, então essa questão de 

remédio é complicado, mas não é a primeira vez que o povo 

de Naviraí sofre por causa de remédios, e o maior problema 

são as empresas que não tem o produto e ficam entrando com 

recurso todo momento e fica fracassando, então é preciso 
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ver isso e tentar desengessar para ser mais rápido. 

Agradeceu a presença de todos aqui e também por sempre 

recebê-la bem muito quando necessita de informações. O 

Senhor Presidente convidou o vereador Claudio Cézar Paulino 

da Silva a fazer seus questionamentos. Vereador Claudio 

cumprimentou o presidente, os vereadores e em nome do 

Welligton cumprimentou a todos servidores da saúde. 

Perguntou quantas licitações são feitas durante o ano e se 

tem datas específicas para essas licitações. Élida Mara 

Santos Andrade disse que essa que estão finalizando, a 

Viviane solicitou que seja feita até dia 31 de outubro para 

fazer para 2019 essas atas; mas geralmente tem que fazer 

três ou até cinco vezes, porque tem fracassado, tem 

deserto, fora algumas dispensas, se tiver medicamento 

judicial tem que fazer com rapidez. Vereador Claudio disse 

que a maioria dos medicamentos que estão faltando é 

justamente porque fracassou, então gostaria de saber se não 

dá pra se programar para fazer em datas específicas para 

uma suprir a outra? Élida Mara Santos Andrade disse que é 

feito assim, mas o que acontece é que muitas vezes fracassa 

duas vezes e daí tem que fazer a terceira e nunca consegue 

comprar tudo, agora mesmo a Viviane fez uma de seiscentos 

itens, mas foram comprados duzentos itens, o resto foi 

fracassado. O Senhor Presidente convidou o vereador Ederson 

Dutra a fazer seus questionamentos. Vereador Ederson 

cumprimentou o senhor presidente, ouvintes da rádio 

Cultura, Welligton e sua equipe e público presente. Disse 

que não tem nenhum questionamento a fazer a Élida, mas 

ficou preocupado quando o vereador Eurides questionou sobre 

a falta dos remédios contínuos porque a maioria é de 

pressão e diabetes, isso é preocupante porque só ouviu 

falar em fracassos, licitação e fracassos, mas também sabe 
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que a legislação para compra de medicamentos é muito 

rígida, tem muitas pessoas no meio que oferece o produto e 

não entrega; mas o básico tem que ter, não pode faltar pra 

população e tem certeza que a culpa não é da Élida, do 

gerente de saúde ou de outro servidor, por isso que quando 

teve essa convocação pra hoje, foi contra porque já estamos 

há dois anos e cinco meses, já passou metade do mandato e 

não tem que ficar apertando os gerentes não, tem que 

apertar o prefeito José Izauri que criticou muito o mandato 

anterior e prometeu uma saúde de excelência, ele é o 

responsável pela má gestão de toda a estrutura pública 

hoje, por isso quer o prefeito Izauri aqui nessa tribuna 

para falar aos eleitores dele que não está conseguindo 

porque não tem dinheiro, que as licitações estão sendo 

fracassadas, então não tem nenhuma reclamação pra Élida, 

tem reclamação do sistema que não está funcionando. Élida 

Mara Santos Andrade falou que o prefeito faz bastante 

esforço para que tenha os medicamentos, não falta dinheiro 

para comprar esses medicamentos e sempre é falado para que 

não falte nada dentro da farmácia, o problema é com os 

fornecedores e infelizmente tem coisas que não conseguem 

fazer, mas o prefeito de forma alguma nunca vetou dinheiro 

pra farmácia. Vereador Ederson disse que não falou isso, 

apenas fez um panorama do contexto geral; não sabe se está 

difícil assim no Brasil todo ou se está acontecendo em todo 

Brasil, porque se tem dinheiro e não tem remédio, a culpa 

então será toda da licitação, a culpa é toda das empresas 

que não estão entregando os remédios, de quem é a culpa? Se 

dinheiro tem e não consegue suprir o mínimo, ou é falta de 

competência, falta de compromisso com a população, descaso 

ou está fazendo caixa com o dinheiro da prefeitura pra 

gastar em outro setor. Então não tem desculpa, são dois 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

anos e cinco meses, faltar remédios básicos, não dá, mas 

não está questionando a competência da Élida na pasta, está 

apenas pedindo ao prefeito Izauri que venha nessa tribuna 

de coração tranquilo para dar uma resposta pra população do 

geral, fazer um raio x da sua gestão, chega de vir gerentes 

aqui. O Senhor Presidente convidou o vereador Antonio 

Carlos Klein a fazer seus questionamentos. Vereador Klein 

cumprimentou os vereadores, população, ao pessoal da 

farmácia que estão aqui hoje sendo questionados. Mas não 

tem perguntas a fazer, porque tem acompanhado de perto o 

trabalho do executivo e vê que existe um esforço muito 

grande, principalmente do setor do hospital e da farmácia 

no sentido que as necessidades da população sejam 

atendidas. Disse que administração nenhuma, em lugar 

nenhum, nunca vai conseguir cem por cento de contentamento 

de todos e nem cem por cento de atendimento; seria uma 

utopia imaginar um município do Brasil atendendo a 

população com cem por cento dos remédios que precisa, mas o 

esforço que vê que é feito pelos servidores no sentido de 

que a população seja atendida, é grande. Houve momentos 

difíceis quando a administração iniciou, de falta de 

medicamentos, mas vem sendo solucionado de forma até 

rápida, porque ele tinha várias reclamações de pedidos de 

remédios e já tem algum tempo que não o procura para pedir, 

porque vão até a farmácia da prefeitura e conseguem; em 

casos pontuais quando acontece alguma coisa a solução 

aparece e resolve, então cumprimenta os servidores pelo 

trabalho que tem sido feito, mas informa a população que as 

coisas são difíceis, muitas vezes não conseguem comprar o 

remédio no momento que precisa, em face da legislação que 

hoje está engessando os municípios no sentido de comprar os 

medicamentos, até por isso que vem com um trabalho 
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praticamente há dois anos no sentido de que o hospital saia 

da administração direta e passa para uma OSS ou fundação, 

porque daí a forma de compra de medicamento e atendimento é 

totalmente diferente, é da mesma forma da iniciativa 

privada; porque quando se fala em aquisições de 

medicamentos ou qualquer outra coisa que é da administração 

pública é todo um embaraço que existe, uma legislação 

arcaica, atrasada, que não se moderniza no sentido de que o 

poder público tenha agilidade de atender a população. 

Infelizmente não é culpa da administração do município, não 

é culpa dos servidores do município, mas é culpa de uma 

legislação que não se modernizou no Brasil, apesar de todo 

valor que damos no sistema único de saúde; na questão de 

compras para que o próprio sistema possa ter a medicação 

necessária, as coisas estão muito arcaicas e precisa mudar; 

esperamos que nessa nova administração federal, com o novo 

governo que prometeu e fez compromisso que o Brasil vai ter 

mais agilidade em tudo e que as coisas num curto tempo 

realmente melhorem. Disse ainda, que algum tempo atrás 

entrou com um projeto de lei que foi aprovado por essa casa 

por unanimidade no sentido de que os médicos sempre tenham 

no sistema de computação ou em sua mesa por escrito a lista 

de remédios que existe e que faltam na farmácia, e que 

também deveria ser afixada em local visível no hospital, na 

farmácia, para que a população chegue e já saiba os 

remédios que tem. Existe uma lei municipal que obriga a 

fazer isso, tem outras leis também no sentido de dar mais 

publicidade do que tem na farmácia e no hospital, é uma 

questão de algumas adequações que tem que ser feitas. Na 

questão da falta do fio que o médico não fez a cirurgia, 

existiam outros dois tipos de fios de qualidade que poderia 

ter sido feita, mas o critério do médico foi de não fazer, 
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uma decisão própria do médico, não se atribui a 

administração, mas no geral as coisas estão se encaminhando 

em Naviraí de uma forma muito melhor do que há tempos 

atrás. Disse que acredita muita na nova administração do 

Brasil, na administração daqui da cidade que tem trabalhado 

com honestidade e com responsabilidade no sentido de que as 

coisas melhorem. Élida agradeceu e disse que além de 

dispensar o medicamento na farmácia, também atende dez ESFS 

e hiperdia, todo mês passa pelos postos e entrega 

medicamentos de hipertensão e de diabetes, também trabalha 

com doze ISFs levando medicamentos e insumos, presídio, 

Porto Caiuá e SAMU, então é um trabalho grande, não é 

somente a farmácia; quando falam que está faltando 

medicamentos é porque o fluxo de Naviraí é muito grande e 

depois que foi colocado o hiperdia, aumentou muito mais; 

quem trabalha ali também quer que tenha todos os 

medicamentos, porque é um trabalho difícil, sofrido, sempre 

ouvem muitas críticas, mas também ouve muito obrigada, 

então é dignificante para quem trabalha lá, mas é preciso 

ter um procedimento operacional para dar continuidade e não 

só nesses quatro anos, porque querem que essa gestão faça a 

diferença e que seja um trabalho longínquo. O Senhor 

Presidente convidou o vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior a fazer seus questionamentos. Vereador Júnior 

cumprimentou o Senhor Presidente, vereadores, vereadoras, 

Élida, Fran, Rodrigo, Viviane, Welligton, enfim os 

servidores da saúde que se fazem presentes; disse que 

primeiramente gostaria de concordar com as palavras do 

vereador Ederson Dutra porque acredita que está na hora do 

prefeito prestar contas, ele pessoalmente, afinal foi ele 

que recebeu mais de dezenove mil votos, assim como os 

vereadores que buscam prestar contas diariamente dos 
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trabalhos e está mais do que na hora disso acontecer também 

em relação ao prefeito. Falou que gostaria de deixar claro 

que a intenção ao convocar servidores jamais é fazer uma 

caça as bruxas, porque sabe que o serviço é contínuo e a 

continuidade é uma das características da administração 

pública; ocorre que a farmácia municipal e a manutenção dos 

medicamentos no hospital tem sido um dos focos de 

acompanhamento, tanto da comissão de saúde, desde o início 

do ano de 2017 com a CEI, e também no começo de 2018 que 

foi feito um trabalho muito minucioso em relação a isso e 

continua. Disse que está com uma lista de medicamentos e 

que gostaria de mostrar para a Senhora Élida para ela 

confirmar se de fato é a lista oficial da farmácia; essa 

lista foi emitida em cumprimento da lei de autoria do Dr. 

Klein que obriga a farmácia publicar a lista atualizada dos 

medicamentos que tem e o que não tem. São duas listas, uma 

com cento e quarenta e quatro itens e estava faltando 

sessenta e dois itens, a outra lista, com sessenta e seis 

itens, trinta e dois estavam faltando, isso representa 

sucessivamente quarenta e três por cento de falta e 

quarenta e oito por cento, pra ele isso é preocupante, 

então perguntou se existe um limite aceitável de 

medicamentos da lista oficial que possa estar faltando? 

Élida disse que esses medicamentos foram pedidos, como já 

falou aqui, mas trinta desses medicamentos estão 

notificados, de quinze fornecedores, então como estão 

licitados não podem começar um novo processo, é preciso 

esperar. Vereador Júnior perguntou se da lista de 

medicamentos oficial remume e os complementares, existem 

alguma previsão legal, ou se existe uma previsão entre a 

gestão, de um limite de percentual acima aceitável para 

ausência de medicamentos. Élida disse que não depende deles 
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esse quantitativo, porque sempre luta, corre atrás das 

notificações e questionam todos os dias os fornecedores, 

então não tem como fazer isso. Vereador Júnior disse que 

normalmente na saúde tudo é trabalhado com parâmetros, com 

diretrizes do ministério da saúde ou do próprio governo do 

estado, enfim estabelece metas, praticamente em tudo na 

saúde é feito através de metas e pactuações, nesse sentido 

que quis saber, se existe algum tipo de legislação que 

determine ou que estabeleça um critério, mas então fica de 

acordo com a realidade de cada município. Élida respondeu 

que não. Vereador Júnior disse que foi falado de quatorze 

itens que não tem saída, então quer saber qual foi a ultima 

atualização da relação oficial de medicamentos que é 

pactuada junto ao conselho de saúde? Élida 2013. Vereador 

Júnior perguntou se já não é tempo de fazer uma nova 

deliberação a respeito, até por conta de quatorze itens que 

não tem saída e que não são usuais; e dentro da questão da 

atualização, disse que questionou o gerente anterior a 

respeito da construção e da atualização dessa nova lista, 

em conversação também com a classe médica, na época disse 

que iria estabelecer uma atualização da lista e que iriam 

apresentar para os médicos, pelo jeito não foi feita, 

porque a última foi 2013. Mas entende que deve ser 

construído tanto com os médicos, tanto com os farmacêuticos 

e o conselho de saúde que é quem delibera sobre isso. Então 

quer saber qual é a posição hoje? Welligton Santussi 

cumprimentou o presidente Simon, todos os nobres vereadores 

e disse que no ano passado foi iniciado um processo de 

revisão dessas listas e começou pelo hospital, era um setor 

onde tinham problemas mais constantes e os vereadores 

participaram como comissão, os itens que entraram e que 

foram incluídos, já foram cotados na nova licitação e já 
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faz parte dos itens que o Rodrigo citou na melhora do 

arsenal terapêutico que tem permitido tratar casos de um 

pouco mais complexidade aqui dentro do município, sem ter 

que ficar recorrendo a transferências, que antigamente o 

pessoal julgava desnecessário, mas tinha situação que o 

paciente ia para complexidade maior, Dourados ou Campo 

Grande e que tinha alta, mas aqui não conseguia aceitar 

esse paciente de volta porque não tinha o medicamento para 

dar continuidade ao tratamento por não fazer parte do 

arsenal terapêutico; então essas distorções entre as 

padronizações dos hospitais foram corrigidas; confessa que 

na atenção básica de quando assumiu, não iniciaram os 

processos de revisão, o foco inicial não estava lá, mas faz 

o compromisso de acelerar isso, lembrando que essa lista é 

o que o ministério da saúde faz uma sugestão, o município 

tem a prerrogativa de acrescentar ou de suprimir com 

anuência do conselho municipal de saúde, então é preciso 

fazer esse trabalho de revisão, ter o aval do corpo 

clínico, depois passa isso para o conselho, o conselho 

aprova e passa a executar para as próximas licitações uma 

lista revisada, porque essa lista que está com o vereador é 

de 2010, mas a informação que tinha era de 2013, mas mesmo 

assim está em tempo de dar uma melhorada. E para ratificar 

a pergunta do vereador Eurides a respeito de alguns itens 

de uso contínuo que até a vereadora Rosangela citou, o 

mesmo prescreve mesmo sabendo que não tem na farmácia 

porque ele dá a possibilidade do paciente de procurar o 

programa farmácia popular do Brasil, um programa do governo 

federal onde ele pode conseguir esses medicamentos de forma 

gratuita ou com desconto de noventa por cento, dependendo 

da linha de medicamentos. Vereador Júnior agradeceu e disse 

que quer insistir nessa atualização, porque boa parte dos 
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seus questionamentos decorre disso; e a medida que 

estabelece uma lista oficial que seja atualizada e que seja 

condizente o mais próximo possível da realidade do 

município, consegue evitar a ausência de alguns 

medicamentos e consegue também, uma outra situação que foi 

falada a duas sessões atrás que a vereadora Lourdes 

levantou a questão de medicamentos vencidos, onde esteve no 

mesmo dia na farmácia e foi muito bem recebido pela equipe 

da farmácia, para poder verificar esses medicamentos 

vencidos, que também foram verificados na época da CEI da 

saúde e estiveram lá e boa parte deles, medicamentos que 

são encaminhados pelo governo do estado em quantidade 

excessiva que não é usual aqui em Naviraí; mas notou também 

ao seu ver, uma visão leiga, uma quantidade considerável 

que talvez se com uma lista atualizada e o dimensionamento 

de que usa e o que não usa, para poder não deixar, porque 

tinha medicamentos que tinham sido fornecidos pelo governo 

do estado, tinha medicamentos de compras ainda da gestão 

anterior, mas tinha também medicamentos comprados durante 

essa gestão em 2017; então esse controle nos dá segurança 

de poder saber o que está sendo feito, porque cada 

medicamento vencido é recurso público que queira ou não 

está sendo desperdiçado. Falou que recebeu agora um 

questionamento até meio duro das pessoas do Bairro Harry 

Amorim que não tem encontrado medicamentos de hipertensão 

na farmácia, então é por conta disso a sua preocupação, é 

em tempo real que as coisas vão acontecendo no mandato. 

Disse ainda da cirurgia que deixou de ser feita por causa 

da ausência de um fio específico e a explicação que foi 

dada pelo líder do prefeito, Dr. Klein é que havia um fio 

que era adequado, mas que o médico preferiu não fazer 

porque o fio que ele queria não tinha, mas passou a 
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impressão de que o médico estava fazendo de propósito ou 

não sabia o que estava fazendo; então gostaria de saber 

quem estabelece o tipo de fio, ou o tipo de medicamento, ou 

o tipo de equipamento que vai ser utilizado numa cirurgia, 

se é o médico? Rodrigo disse que correto. Vereador Júnior 

disse que ao estabelecer o tipo de fio ou o tipo de 

medicamento, os critérios para poder executar aquele 

procedimento cirúrgico, esses critérios passam por alguma 

revisão e tem alguém que possa contrapor isso? A decisão 

médica é questionável? Rodrigo disse que a decisão do 

médico é a palavra final, porém foi o que foi falado, esse 

fio específico faltou pela empresa não ter o fio para a 

entrega e gerou a falta desse fio; mas tinha outros dois 

fios que são comumente usados na mesma cirurgia e foram 

apresentados ao médico e coube a ele não usar. Vereador 

Júnior disse que é importante que todos entendam isso, 

porque foi questionado inclusive por trabalhadores do 

centro cirúrgico da santa casa e de outros setores que 

falaram que não tinha o fio; então por isso que quer 

estabelecer esse parâmetro se pode ou não questionar a 

decisão do médico, porque se ele estiver numa mesa de 

cirurgia quer que o médico tenha total autonomia de fazer o 

que ele acredita o que é o melhor para o paciente. Disse 

saber também que para cada tipo de cirurgia, para cada 

paciente, tipo de pele e tipo de situação no centro 

cirúrgico cabe uma determinada medida que tem que ser 

prontamente decidida pelo próprio profissional médico. 

Falou ainda que não é nenhum demérito dos funcionários em 

dizer que não tinha o fio específico para aquela cirurgia, 

obviamente é uma falha, precisa ser corrigida sem dúvida 

nenhuma, mas entende que não dá para questionar ou botar em 

cheque uma decisão médica, porque senão causa uma sensação 
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de insegurança jurídica muito grande à medida que pode dar 

várias interpretações, como que o médico está mal com a 

administração e quer usar justamente o fio que não tem, ou 

o que médico não está sabendo o que está sendo decidido no 

centro cirúrgico, então é importante que as pessoas que 

estão ouvindo tenham confiança nos procedimentos cirúrgicos 

que vão ser realizados no hospital municipal, porque se não 

tem o fio, não realiza a cirurgia, porque não é possível 

pela sua ótica questionar decisão médica em centro 

cirúrgico. Falou também que foi informado que as compras de 

medicamentos são feitas para um curto espaço de tempo e 

gostaria de saber o porquê disso? Élida disse que começou a 

ter uma compra curta por causa dos vencimentos e pela 

mudança de medicamentos, então começou a comprar pouco para 

sair rápido e não ter medicamentos vencidos. Vereador 

Júnior falou que a questão da gestão do hospital municipal 

é uma situação que precisa dar maior atenção possível, a 

prova disso é que já cobraram aqui diversas vezes que seja 

feita a nomeação de um diretor do hospital municipal, sabe 

da boa vontade do Welligton e de toda disposição que tem, 

mas é humanamente impossível cuidar da gerência de saúde 

que é um universo enorme e ainda cuidar da gestão do 

hospital, essa é uma questão muito recorrente e quando não 

tem a direção do hospital fica até difícil fazer um 

comparativo de como seria com uma OSS ou fundação, hoje não 

tem parâmetro de comparação, essa é a verdade, apesar do 

trabalho que foi feito na comissão e apontar para essa 

alternativa de gestão do hospital, hoje dificilmente 

teremos um parâmetro de comparação que seja confiável, por 

falta justamente de ter a gestão do hospital completa pra 

saber se funciona ou não. Ao final disso percebeu que pouco 

pode se avançar numa gestão terceirizada; está acompanhando 
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as OSS, principalmente as mais próximas, Ponta Porã está 

com problema a ponto do próprio governo do estado recuar na 

decisão e já se posicionar completamente contrário à 

contratação de OSS para gestão de hospital público, 

inclusive a vereadora Lourdes informou que já trocou lá, 

então é assim, é uma preocupação muito grande, mas também 

acredita que não é a salvação, dá para reduzir índice de 

folha de pagamento na questão dos plantões dos médicos, 

porque o corpo de funcionários do hospital municipal, 

noventa e nove por cento é efetivo, são poucos os 

contratados, a maioria é efetivo, então não vai reduzir 

tanto assim, agora os plantões e sobreavisos talvez consiga 

ter uma redução; mas se for só isso, vale a pena mexer? Não 

seria mais interessante qualificar a gestão, principalmente 

os servidores efetivos que já conhecem muito bem aquela 

realidade e pode estar contribuindo com a gestão? E 

pensando ainda no caráter de continuidade da administração 

pública, é preciso pensar nessa gestão, mas essa gestão 

acaba em um ano e oito meses, mas o hospital fica, a saúde 

básica fica, os postos de saúde ficam, então é preciso ter 

esse olhar com as pessoas que estão a frente das pastas e 

tocando bem, porque tem conhecimento técnico pra isso, 

principalmente nos cargos que exigem o caráter puramente 

técnico, então fica a sua sugestão e para ter um parâmetro 

de fato de comparação é preciso ter um time de gestão 

completo porque fica até injusto com a gestão da prefeitura 

em dizer que não dá certo, sendo que há mais de seis meses 

que tem uma gestão que está pela metade no hospital; e 

volta a dizer, com todo esforço do Welligton em acumular 

essas funções, é humanamente impossível e ninguém consegue 

fazer da forma como deve ser feita. O Presidente Simon 

disse que também não poderia deixar de se manifestar e irá 
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fazer seus questionamentos. Simon disse que quer saber a 

respeito do planejamento da pasta diante da falta dos 

medicamentos de diabetes e hipertensão, que são os mais 

procurados pela população. Élida disse que está finalizando 

essa ata, já fizeram o pedido de três meses para os 

fracassados que fracassaram duas vezes e já foi feita a 

dispensa, mas é um trabalho contínuo, porque não cessa. 

Simon perguntou se existem prioridades ou os medicamentos 

são comprados todos juntos? Élida disse que nessa dispensa 

que está sendo feita não estão colocando os itens que não 

tem saída, porque não tem lógica gastar dinheiro com esses 

medicamentos, mas os que estão fracassados e que tem uso 

serão para três meses e já vão começar a trabalhar em cima 

de outro pedido para começar uma nova ata. Simon perguntou 

se existe um prazo para a equipe de licitação comprar os 

pedidos que fazem, ou se compram de seis em seis meses, de 

ano em ano, porque fracasso na licitação é normal, mas quer 

saber o que pretendem fazer pra sanar isso, se é antecipar 

os pedidos, ou comprar em maior quantidade já que tem 

dinheiro. É preciso tomar alguma atitude para que se 

fracassar a licitação, que tenha no estoque. Élida disse 

que não pode fazer uma compra grande porque não pode 

empatar o dinheiro. Simon perguntou sobre os remédios que 

faltam direto como de diabetes e de hipertensão que as 

pessoas não podem ficar sem, se não tem jeito de comprar 

uma maior quantidade. Élida disse que geralmente compra, 

mas por estar com o hiperdia o fluxo aumentou muito, tanto 

que fez a compra achando que iria dar até março e não deu, 

agora vai aumentar esse quantitativo. Mas são vários os 

medicamentos de diabetes e de pressão, não é somente um. 

Simon então a dificuldade em comprar é por ser vários tipos 

para atender a demanda? Élida disse que sim, mas que já 
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estão se preparando. Simon disse que questiona porque sabe 

que no fundo falta um pouco de gestão sim, falta atenção 

com essa pasta que é tão importante, porque é sobre saúde 

pública e tem que lidar de maneira diferenciada, mas não vê 

essa prioridade mesmo tendo o dinheiro, mas torce para que 

os problemas sejam solucionados e que juntamente com o 

prefeito municipal tracem metas e façam planejamento para 

que a população ganhe no final. Élida informou que a 

vereadora Lourdes perguntou o que é hiperdia e explicou que 

são medicamentos para hipertensos e diabetes; comentou que 

quando alguém precisar questionar alguma coisa, que os 

procurem, assim como fazem os vereadores Júnior e Márcio; 

disse ainda que gostaria de deixar claro que têm 

medicamentos que não estão na relação, como o omeprazol de 

quarenta, não pode pegar um medicamento de vinte miligramas 

e dobrar, muitas pessoas informam que o vereador que mandou 

fazer e como não faz as pessoas acha que é má vontade, mas 

é que não pode mudar a prescrição médica, só o médico pode 

fazer isso; e agradeceu a todos. Rodrigo disse que como 

responde pelo hospital, gostaria de falar que existe um 

planejamento que é feito em cima da padronização, mas 

quando acontecem esses fracassos e não conseguem fazer 

aquisição desses medicamentos se perdem, porque se planejam 

para ter o medicamento constantemente, mas quando tem a 

falta se empenha e muito para a realização de uma nova 

aquisição através de novos processos, buscam isso 

frequentemente para tentar chegar a cem por cento, tanto na 

atenção básica como no hospital e criam mecanismos para que 

possam estar em contato com os médicos para que prescrevam 

o que tenha dentro da real condição atualmente; então o 

planejamento existe, é feito, mas às vezes se perdem porque 

não contam com aquele item fracassado no pregão; e também 
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não se planeja um estoque muito grande devido o vencimento 

dos medicamentos e cabe ressaltar também que o espaço 

físico na farmácia municipal já é impróprio para as 

aquisições feitas, mas já estão buscando um novo espaço 

físico porque está aumentando a demanda e o próprio 

estoque, então estão se planejando para atender toda 

população. O presidente Simon agradeceu a presença da 

Élida, Fancieli, Rodrigo, Welligton Santussi gerente de 

saúde, Valéria, dra. Goreti, Viviane da licitação; 

agradeceu pelos esclarecimentos e os dispensou da 

composição da mesa. Em seguida solicitou a primeira 

secretária para dar continuidade à leitura do expediente. A 

primeira secretária fez apresentação dos Requerimentos, 

Pedidos de Informações, Indicações e Moções: Requerimento 

n° 87/2019 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com cópia para o Senhor Francisco 

Braz da Silva, responsável pela administração do Cemitério 

Municipal e da Capela Mortuária, extensível aos servidores 

municipais Senhor Ivair Zaneratti e Senhor João Domingos 

Alves, requerendo informações sobre a possibilidade de ser 

prestada uma atenção especial aos servidores, que executam 

os serviços de manutenção e limpeza no Cemitério Municipal, 

oferecendo-lhes melhores condições de trabalho, como forma 

de incentivá-los na realização de suas funções. Outrossim, 

gostaríamos de parabenizar o senhor Francisco, pelo total 

comprometimento demonstrado em sua gestão. Não poderíamos 

deixar de prestar o devido reconhecimento a esses 

profissionais, que estão trabalhando incansavelmente, para 

manter a organização do Cemitério Municipal. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador 

autor falando que tem ido muito ao cemitério e viu o 
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empenho dos funcionários que mesmo sem condições adequadas 

e com tantas dificuldades tem mantido o cemitério limpo, 

mas se o prefeito Izauri der um pouco mais atenção aos 

servidores pode melhorar e muito. O Senhor Presidente 

colocou em votação, sendo aprovado. Requerimento n° 88/2019 

de autoria da Vereadora Rosangela Farias Sofa e outros 

Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Simon 

Rogério Freitas Alves da Silva, Presidente da Câmara 

Municipal de Naviraí - MS, requerendo que seja instituída a 

Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher, no 

âmbito da Câmara Municipal de Naviraí, em conformidade com 

disposição contida no art. 80-A, § 1°, da Resolução n° 

02/92, que "Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Naviraí-MS”. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra a vereadora autora falando que 

esse requerimento é para criar na câmara municipal a Frente 

Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher, informando 

que no dia 24 esteve em Campo Grande se reunindo com uma 

frente parlamentar na defesa da mulher, uma frente 

parlamentar estadual que foi proposta pelo deputado 

estadual do PSDB Marçal Filho e a luta é para garantir os 

direitos das mulheres, uma vez que as mulheres perderam as 

cadeiras e não temos representantes mulher como deputada 

estadual, então gostaria que em Naviraí o presidente desse 

uma atenção especial para a criação dessa frente 

parlamentar na defesa da mulher; aqui na bancada são três 

mulheres com o propósito de debater o direito da mulher, de 

propor conversação e encontros com mulheres de Naviraí para 

que sintam-se representadas através das vereadoras e que 

possam colher as demandas dessas mulheres para poder 

ajudar. Aproveitou para dizer que hoje é o dia nacional da 

mulher e que gostaria muito de fazer esse enfrentamento e 
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criar essa frente para homenagear as mulheres, todos sabem 

que as mulheres precisam muito de ajuda, de compreensão, 

zelo, carinho e é isso que tem a oferecer à população 

feminina de Naviraí. O Senhor Presidente cumprimentou a 

vereadora pelo requerimento, juntamente com os outros 

vereadores que assinaram, dizendo que é louvável e notável 

a preocupação e essa presidência estará dando atenção 

diferenciada a este requerimento para avançar nesse 

sentido; em seguida colocou em votação, sendo aprovado. 

Requerimento n° 89/2019 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o 

Senhor Gessé da Silva Andrade, Gerente de Serviços 

Públicos, requerendo as seguintes informações sobre: a) os 

caminhões de coleta de lixo adquiridos nesta gestão, desde 

quando iniciaram suas atividades, até a presente data; b) 

quantas vezes os mesmos apresentaram defeitos; c) quanto 

tempo os caminhões ficaram parados. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra o vereador autor que 

agradeceu a presença do senhor Jaime Dutra e disse que fez 

esse requerimento para saber as razões que estão atrasando 

a coleta do lixo, porque muitas pessoas o procuram para 

saber e devido uma colocação que fez a respeito de uma 

informação que havia recebido, até virou uma polêmica, mas 

a expressão corpo mole que usou foi sem a intenção de 

denegrir os garis que fazem um trabalho difícil, mas nas 

redes sociais colocaram como se ele tivesse xingado essa 

classe trabalhadora; mas tem muita gente que só gosta de 

denegrir a sua imagem, nunca parabenizar pelo trabalho que 

faz, como o projeto de abrigo para animais, como a lei que 

acabou com as taxas dos templos religiosos. Um aparte do 

vereador Marcio Scarlassara falando que as pessoas só jogam 
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pedras em árvores que dão frutos e o vereador é uma pessoa 

que dá muitos frutos para Naviraí, uma pessoa que tem feito 

muitos projetos, que luta pelos evangélicos, então uma ou 

outra pessoa o criticando não irá afetar em nada, porque as 

que falam bem são muitas e a resposta são os votos que 

sempre tem nas eleições e tem a sua admiração e respeito. O 

vereador Josias agradeceu e disse que também não poderia 

deixar de falar do trabalho que o vereador Márcio tem 

realizado com muita dedicação e muito esforço, 

principalmente dentro da saúde; mas infelizmente existem 

aquelas pessoas que não fazem nada pra sociedade, não fazem 

nada pra somar, mas já foram candidatos e não se elegeram 

porque as pessoas já estão cansadas deste tipo de política 

destrutiva, então só ficam nas redes sociais falando coisas 

negativas, mas é ruim pra o município, porque muitos 

empresários acreditam e querem vir pra cá, tanto que está 

em conversação com um empresário de uma empresa grande do 

Mato Grosso que precisa de cinco mil metros de área pra 

construir e que vai gerar vários empregos; as pessoas que 

só sabem falar mal deveriam mostrar isso e falar sobre 

isso, não levar o desajuste à sociedade; e não está 

acusando os lixeiros porque sabe do trabalho que estão 

fazendo, tanto que quando eles levantaram a bandeira sobre 

as horas extras, todos os vereadores apoiaram sem exceção. 

O Senhor Presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

Requerimento n° 90/2019 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o 

Senhor Welligton de Mattos Santussi, Gerente de Saúde, 

requerendo informações sobre a regularidade na prestação de 

atendimento médico, bem como a previsão para o fornecimento 

das vacinas contra gripe, destinadas aos grupos de risco, 
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para a população do Porto Caiuá. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, em seguida colocou em votação, sendo 

aprovado. Requerimento n° 91/2019 de autoria do Vereador 

Cláudio Cezar Paulino da Silva; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Reinaldo Azambuja, Governador do 

Estado de Mato Grosso do Sul, com providências para à Sua 

Excelência Senhora Maria Cecília Amendola da Motta, 

Secretária de Estado de Educação, e para o Senhor Paulo 

Henrique Malacrida, Diretor Geral de Infraestrutura, 

Administração e Apoio Escolar, requerendo informações a 

respeito do andamento da reforma na Escola Estadual 

Presidente Médici, localizada na Rua Joaquim das Neves 

Norte, 109, Centro, no município de Naviraí, Estado de Mato 

Grosso do Sul.  O Senhor Presidente colocou em discussão, 

em seguida colocou em votação, sendo aprovado. Indicação n° 

53/2019 de autoria do Vereador Jaimir José da Silva; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Josmar de Assis Selva, Gerente do Núcleo de Recursos 

Humanos, indicando que seja feita a supressão do inciso IV, 

do Art. 4º, da Lei nº 2.046, de 18 de maio de 2017, que 

"Dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação, na forma 

de cartão magnético, aos servidores públicos municipais, da 

administração direta, indireta e funcional de Naviraí, e dá 

outras providências", visando a não suspensão do ticket 

alimentação para os funcionários públicos que se encontram 

afastados, por motivos de saúde, desde que devidamente 

comprovados por atestado médico. O Senhor Presidente 

solicitou à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. Indicação n° 66/2019 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 
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Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, e 

para o Senhor Emerson Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo 

de Trânsito Municipal, indicando que seja realizada a 

construção de redutores de velocidade, do tipo quebra-

molas, na Rua João Rigonato, entre a Rua Valdemar Chagas e 

a Rua Grécia. O Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária 

que faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 67/2019 de 

autoria do Vereador Ederson Dutra; 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, e para a Senhora 

Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, indicando 

que seja realizada a pintura e o conserto do quebra-molas 

existente na Rua Finlândia, e a construção de um quebra-

molas, na mencionada rua, entre as Ruas Henrique Dias e 

Vidal de Negreiros. Outrossim, que se verifique a 

possibilidade de construção de um quebra-molas, no 

cruzamento da Rua Vidal de Negreiros com a Rua Finlândia, 

haja vista que há uma grande movimentação de veículos 

naquela região. O Senhor Presidente solicitou à 1ª 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 

68/2019 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Senhor Luis Roberto Martins de 

Araújo, Diretor-Presidente da Agência Estadual de Gestão de 

Empreendimentos - Agesul, indicando que se providencie, o 

mais breve possível, o conserto do quebra-molas na Rodovia 

MS-141, no KM-07, defronte ao pátio de acesso da oficina 

agrícola, da empresa Rio Amambaí Agroenergia S/A, situada 

na Rodovia BR-163, no KM-118. O Senhor Presidente solicitou 

à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

Indicação n° 70/2019 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo 
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Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências 

para o Senhor Gessé da Silva Andrade, Gerente de Serviços 

Públicos, indicando que seja viabilizada a contratação de 

uma empresa especializada em serviços de limpeza e 

desobstrução de galerias de águas pluviais, de bueiros e 

poços de visita, através de aspiração, sucção ou outra 

forma que melhor convier a administração municipal. O 

Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Indicação n° 71/2019 de autoria do 

Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para a Senhora Caroline Touro 

Beluque Eger, Gerente de Educação e Cultura, indicando que 

seja feito o corte de grama nas Escolas e Creches 

Municipais de Naviraí. O Senhor Presidente solicitou à 1ª 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. Moção de 

Pesar n° 9/2019 de autoria do Vereador Ederson e outros 

Edis; expediente endereçado aos familiares do Senhor Elias 

José da Silva, apresentando nossas mais sinceras 

condolências pelo seu falecimento, ocorrido no dia 27 de 

abril do corrente ano. Rogamos a Deus, confiando em sua 

infinita misericórdia, para que Ele conceda sabedoria, 

força e discernimento, aos familiares e amigos, nesse 

momento tão difícil. O Senhor Presidente solicitou à 1ª 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. O Senhor 

Presidente informou que já extrapolou o horário da sessão e 

colocou em votação o não uso da tribuna, sendo aprovado. 

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

Presidente encerrou a sessão e para constar em ata, 

Rosangela Farias Sofa, primeira secretária, lavrei presente 

ata que vai por mim e o Presidente assinado. SALA DE 

REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO 
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GROSSO DO SUL, aos trinta dias do mês de abril do ano de 

dois mil e dezenove. 

 

 

Rosangela Farias Sofa 

1ª Secretária 
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