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CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05/02/2019 

 

Aos cinco dias do mês de fevereiro 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 Simon 

Rogério Freitas Alves da Silva; Secretariado pelos Edis: 

Rosângela Farias Sofa e Josias de Carvalho; estando ainda 

presentes os vereadores: Antônio Carlos Klein, Claudio 

Cezar Paulino da Silva, Ederson Dutra, Eurides Rodrigues, 

Lourdes Elerbrock, Jaimir José da Silva, Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior e Marcio Andre Scarlassara. Com a ausência dos 

vereadores: Fabiano Domingos dos Santos e Maria Cristina 

Tezolini Gradella. O Senhor Presidente declarou aberta a 

Sessão Ordinária e invocando a proteção de Deus, convidou a 

todos os presentes para a leitura de um texto bíblico. Logo 

após o senhor presidente cumprimentou os senhores 

vereadores, senhoras vereadoras, o senhor Prefeito José 

Izauri de Macedo, Senhor José Chagas - primeiro suplente de 

senador do Mato Grosso do Sul, Valter Antunes - presidente 

do Rotary Clube de Naviraí, Ítalo Cândido, Daniel Henrique 

Lopes - da UFMS, Beto Correa - assessoria de imprensa da 

prefeitura, Fernando Kamitani - gerente de desenvolvimento 

econômico, Honório Machado - representante do IBGE, Tania 

Maciel - presidente do Rotary Integração, Mário Sacuno, 

Caroline Touro – gerente de educação, Marizélia – gerente 

de assistência social, Heatclif – controladoria do 

município, Ana Paula Rocha – gerente de obras, Astolfo 

Carlos Mendes – gerente de meio ambiente, Odilio Balta – 

Conselho da Comunidade de Segurança, Marione Macedo – 

primeira dama e os demais presentes. O Senhor Presidente 
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falou que estamos iniciando mais um ano legislativo com uma 

nova mesa diretora e para esse segundo biênio para o atual 

mandato com a convicção de que teremos muitos desafios. É 

bom que se esclareça que não estão voltando ao trabalho, 

mas sim iniciando as sessões ordinárias, assim como ocorre 

com a assembleia legislativa, câmara federal e senador 

federal. Os vereadores estão atuando em várias frentes 

desde o início do ano, seja nas comissões, nas reuniões com 

autoridades, visitas e vistorias em órgãos públicos e no 

atendimento da população. Deseja que tenhamos um ano bem 

sucedido e vai contribuir para que o poder executivo tenha 

total êxito no que foi planejado para 2019; para tanto o 

Senhor Prefeito pode contar com o integral apoio de todo o 

conjunto de vereadores e da população. No legislativo 

estamos inaugurando uma nova fase, acompanhando esse 

momento no país, onde as medidas de austeridade se fazem 

necessárias, em resumo cortará na própria carne para que o 

legislativo tenha possibilidade de contribuir ainda mais do 

que já vem sido feito com o município de Naviraí. Que todos 

sejam bem vindos e agora irá iniciar aos trabalhos. 

Convidou o Exmo. Sr. José Izauri de Macedo, Prefeito 

Municipal, a fazer um pronunciamento na Tribuna e, se assim 

desejar, se assentar junta a Mesa Diretora. Convidou ainda 

o primeiro suplente ao senado, Senhor José Chagas para 

fazer parte da mesa, se assim o desejar. Prefeito Izauri 

iniciou sua fala na tribuna saudando ao excelentíssimo 

vereador Simon, presidente desta egrégia casa de leis e em 

seu nome saudou toda mesa diretora desta câmara, 

excelentíssimos vereadores e vereadoras da nossa cidade, 

autoridades, público presente, sua esposa Marione, primeira 

dama, senhores e senhoras gerentes, uma saudação especial 

aos alunos, acadêmicos do Instituto Federal de educação e 
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de outras entidades que estão presentes. Disse que é muito 

mais importante ser sábio do que ser forte, e é verdade 

como diz a palavra, que ser forte também é importante, só 

não é mais importante que ser sábio. E acompanhando essa 

palavra, sejamos sábios, que possamos desfrutar da 

sabedoria, principalmente dessa sabedoria que vem de Deus, 

porque cabe a nós continuar essa missão tão importante, que 

é sermos executivo e legislativo responsáveis pela 

administração, pelo desenvolvimento da nossa cidade e pela 

melhoria da qualidade de vida da nossa população, foco 

maior de todas as nossas atenções. Uma saudação muito 

especial ao primeiro suplente de senador José Chagas dos 

Santos, principalmente porque é a primeira vez na história 

da nossa cidade que temos um suplente de senador e com uma 

real perspectiva de no futuro, de repente termos também o 

primeiro senador da nossa história; é muito importante 

porque representa essa força econômica e empresarial tão 

importante para nossa cidade; cidade que é um celeiro de 

empreendimentos e de empreendedores, e é um prazer ver o 

Senhor José Chagas neste plenário Vereador Abelardo Xavier 

de Macedo, seu honrado pai que já se encontra morando com 

Deus, parabéns primeiro suplente de senador José Chagas. E 

desde já, parabeniza ao vereador Simon por essa ascensão ao 

cargo de mandatário desta casa de leis e a mesma sabedoria 

que vem da palavra, deseja que Deus possa nortear todos os 

seus caminhos e que nesse cargo encontre muito mais do que 

a realização de um serviço que a população espera, mas que 

encontre a felicidade e que faça as pessoas felizes. Esse 

cumprimento e desejo se estendem a todos os componentes da 

mesa e a todos esses valorosos vereadores, que apesar das 

divergências com o executivo, de quaisquer críticas, estão 

do lado do executivo sim, porque todos os projetos que 
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vieram aqui e que são do interesse da comunidade, todos ao 

seu tempo foram analisados cuidadosamente através da 

sabedoria e da inteligência, foram aprovados, porque eram e 

são do interesse da nossa comunidade. Então fica aqui essa 

saudação e o desejo de que o executivo e o legislativo 

possam salutar em regime democrático, e que precisam colher 

as opiniões divergentes para que possam cumprir a 

finalidade pelos votos que foram depositados nas urnas; e 

tem certeza que aqui o executivo encontrará o respaldo 

necessário para aprovar os projetos que são do interesse da 

comunidade, porque estamos vivendo um momento ímpar na 

política do Brasil e tem orgulho do executivo, vereadores, 

todo corpo de gerentes e de servidores públicos por ter 

empunhado aqui em Naviraí a bandeira da ética e da 

honestidade, não é por acaso que todos nós estamos aqui 

neste momento, isso é pela sabedoria e força de Deus, 

porque ninguém entra num empreendimento com tantas 

dificuldades, com tantas críticas, com tantos obstáculos a 

vencer, se não for exatamente pelo valor daquilo que faz e 

pela vontade de servir e trabalhar. Todos aqui já fizeram 

história e todos tem um nome a zelar nesta cidade, mas 

todos são passíveis de erros, porque somos falíveis, 

perfeito é só Deus; e tudo que é feito, é pautado na 

bandeira da ética e da moralidade e por isso de público 

quer dar um testemunho de valor ao presidente que está 

começando esse trabalho e ao vereador Jaimir que deixou a 

presidência desta casa no dia 31 de dezembro, porque sempre 

tivemos aqui um exemplo de dignidade no trato da coisa 

pública quando dialoga com os vereadores. Então deixa o 

testemunho de que esse trabalho que está fazendo aqui em 

Naviraí, não representa só a sua vontade, mas das pessoas 

que votaram e querem que essa política seja modificada e 
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que seus mandatários sejam corretos e que trabalhem 

realmente a favor da população. E é isso que está fazendo e 

não irá cansar de fazer até o último dia do seu mandato; 

tem um propósito, um projeto e uma missão de sempre falar a 

verdade, de jamais enganar e de vender sonhos que não podem 

ser concretizados, de jamais iludir a população com 

promessas que não podem se realizar; e é por isso que 

jamais ocupou as emissoras de rádio e nem a mídia para 

vender sonhos, àqueles que buscam vender sonhos às vezes se 

dão melhor do que àqueles que suas condutas são pautadas 

pelo princípio da prudência, e nunca até hoje fez qualquer 

compromisso que não pudesse realizar ou cumprir. 

Cumprimentou o delegado regional, Galinari que acabou de 

adentrar o recinto e em seguida discorreu sobre as obras 

realizadas e que ainda estão em andamento, afirmando que 

ainda tem muitos outros projetos para Naviraí e muitas das 

indagações dos senhores vereadores ainda estão em 

tramitação, mas em breve estará fazendo as gestões 

políticas para destravar os objetivos dessa administração, 

o cumprimento do plano de governo e a melhoria da qualidade 

de vida da população. Desejou que Deus na sua infinita 

misericórdia, possa realmente dar força e sabedoria para 

desempenhar seu mister da forma a atender os anseios da 

população. Agradeceu pela oportunidade. Na sequência o 

Senhor Presidente determinou a primeira secretária para 

fazer a leitura do expediente. Em tempo o Senhor Presidente 

agradeceu a presença do Senhor Matheus Bonelli, Diretor 

Geral do IFMS e ao grupo de servidores que o acompanha, do 

Delegado Claudinei Galinari, Delegado Regional da Polícia 

Civil, Dr. José Eduardo, Delegado da Polícia Civil, Capitão 

Marques da PM, representado o 12º Batalhão da Polícia 

Militar, Jhonatan Araújo, Coordenador de Defesa Civil do 
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Município, Moisés Bento, Presidente do Naviraiprev 

acompanhado do Regivan e Josmar, Senhor Wellington 

Santussi, Sérgio Henrique, Gessé, gerentes da prefeitura, 

Senhor Dalmo, representando todos os presidentes de 

bairros, Fauser, Procurador do Município, Paulo Coura, 

Presidente da Aprocan, representando todos os presidentes 

das instituições do município, à imprensa que o acompanha 

nesses dois anos de mandato e a todos colaboradores da 

Câmara Municipal que dá todo suporte necessário para que 

execute o seu trabalho, ao Senhor Wilson Vilalba Xavier, 

Presidente da OAB. A primeira secretária informou que as 

atas da 40ª Sessão Ordinária e da 4ª Sessão Extraordinária 

de 2018, encontram-se a disposição na secretaria desta casa 

de leis. Em seguida fez a leitura de ofícios e documentos. 

C.I. nº 001/2019 enviado pelo Senhor Rodrigo Gazette de 

Souza, Diretor de Controladoria, encaminhando balancete 

desta Casa de Leis do mês de dezembro de 2018. O Senhor 

Presidente informou que o referido balancete encontra-se 

disponível na Secretaria desta casa de leis. Ofício nº 

016/2019/NAVIRAIPREV do Senhor Moisés Bento da Silva 

Júnior, Diretor Presidente do Naviraiprev, encaminhando 

cópia do balancete relativo ao mês de dezembro de 2018. O 

Senhor Presidente informou que o referido balancete 

encontra-se disponível na Secretaria desta casa de leis. 

Ofício nº 003/2019/Contabilidade do Senhor Renato 

Napolitano de Souza, Gerente do Núcleo de Contabilidade, 

encaminhando a Lei Orçamentária nº 2.160 de 19 de dezembro 

de 2018, a qual estima a receita e fixa a despesa do 

município de Naviraí-MS para o exercício 2019. O Senhor 

Presidente encaminhou cópia da documentação recebida à 

Comissão de Finanças e Orçamento e ao Setor de 

Contabilidade e informou que o original encontra-se 
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disponível na Secretaria desta Casa de Leis. Ofício n° 

014/2019/GAD do Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo indicando o Vereador Antônio Carlos Klein para 

exercer a liderança do Governo. O Senhor Presidente 

informou que a partir da presente data o Excelentíssimo 

Senhor  Vereador Antônio Carlos Klein é o Líder do Governo 

do Poder Executivo Municipal nesta Casa de Leis. O Senhor 

Presidente solicitou aos vereadores e vereadoras que 

providenciem junto aos diretórios partidários, o 

encaminhamento a esta casa de leis de ofício indicando as 

lideranças partidárias para o ano de 2019, no prazo de 

vinte e quatro horas, conforme prevê o parágrafo 1º do 

artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Apresentação dos 

Projetos. Projeto de Lei nº 02/2019 de autoria do Poder 

Executivo Municipal; que em súmula: Desafeta de uso público 

e transfere para o domínio do município, as áreas que 

menciona, e dá outras providências. O Senhor Presidente 

perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, 

entendendo que sim, encaminhou às comissões para analisar e 

dar os devidos pareceres no tempo em que confere o 

regimento interno. Projeto de Lei nº 03/2019 de autoria do 

Poder Executivo Municipal; que em súmula: Revoga a Lei nº 

2.067 de 16 de outubro de 2017, que “Autoriza a doação de 

área de terras, medindo 1.014,89m², localizada no Distrito 

Industrial, denominada Lote 03-A da Quadra R, para a 

empresa Victor Soares Giordani – MEI”. O Senhor Presidente 

perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, 

entendendo que sim, encaminhou às comissões para analisar e 

dar os devidos pareceres no tempo em que confere o 

regimento interno. Projeto de Lei nº 05/2019 de autoria do 

Poder Executivo Municipal; que em súmula: Revoga a Lei nº 

1.736 de 26 de junho de 2013, que “Autoriza a doação de 



                       
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

área de terras com 1.506,83m², localizada no Distrito 

Industrial denominada Lote 1 da Quadra “Y”, para a empresa 

GS Blocos de Concreto Ltda – ME”, alterada através da Lei 

nº 1.957/2015. O Senhor Presidente perguntou ao plenário se 

é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às 

comissões para analisar e dar os devidos pareceres no tempo 

em que confere o regimento interno. Projeto de Lei nº 

06/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal; que em 

súmula: Dispõe sobre o plano de incentivos a projetos 

habitacionais populares, de interesse social, vinculados ao 

Programa Federal “Minha Casa, Minha Vida”, e dá outras 

providências.  O Senhor Presidente perguntou ao plenário se 

é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às 

comissões para analisar e dar os devidos pareceres no tempo 

em que confere o regimento interno. Projeto de Lei nº 

03/2018 de autoria do Vereador Jaimir José da Silva; que em 

súmula: Dispõe sobre o direito a acompanhante das pessoas 

idosas, pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, 

no âmbito hospitalar, bem como nos atendimentos da rede 

básica de saúde do Município de Naviraí – MS, e dá outras 

providências. Com a palavra o vereador autor, que 

cumprimentou a todos os ouvintes da rádio Cultura, a todos 

que acompanham pelas redes sociais e todos os presentes 

nesta casa de leis, falando que sente a obrigação de dizer 

que todos os vereadores são responsáveis por serem os 

representantes de todas as classes, em especial as mais 

carentes e necessitadas. Esse projeto visa melhorar o 

atendimento em saúde e garantir a acessibilidade a todos e 

por ter um compromisso e por representar idosos e 

deficientes, tem que legislar e impor a municipalidade que 

por meio do dispositivo do artigo 19, inciso II da lei 

orgânica, combinado com o artigo 23, inciso II fundamentado 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

pelo artigo 24, do inciso XVIII, ambos da constituição 

federal de 1988, que estabelece o direito de um 

acompanhante capacitado em todas as internações de âmbito 

neste município. Na certeza de sermos responsáveis, porque 

fomos eleitos para isso, pede a todos os pares a aprovação 

desse presente projeto. O Senhor Presidente perguntou ao 

plenário se é matéria de deliberação, entendendo que sim, 

encaminhou às comissões para analisar e dar os devidos 

pareceres no tempo em que confere o regimento interno. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2019 de autoria do 

Vereador Fabiano Domingos dos Santos e outros Edis; que em 

súmula: Concede Título de Cidadã Naviraiense à cidadã que 

especifica. (Senhora Maria Regina Martinelli Benez 

Ferreira.) O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é 

matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às 

comissões para analisar e dar os devidos pareceres no tempo 

em que confere o regimento interno. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 002/2019 de autoria do Fabiano Domingos dos 

Santos e outros Edis; que em súmula: Concede Título de 

Cidadã Naviraiense à cidadã que especifica. (Senhora Raquel 

Engel Lorenzon). O Senhor Presidente perguntou ao plenário 

se é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou 

às comissões para analisar e dar os devidos pareceres no 

tempo em que confere o regimento interno. Apresentação dos 

Requerimentos, Pedidos de Informações, Indicações e Moções: 

Requerimento n° 002/2019 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências 

para ao Senhor Wellington de Mattos Santussi, Gerente de 

Saúde, requerendo informações sobre a quantidade de pessoas 

que estão na fila de espera, para serem atendidas pela 

especialidade médica oftalmológica e da atual demanda de 
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cirurgias eletivas, que aguardam pela realização. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador 

autor que cumprimentou o prefeito Izauri, primeira dama 

Marione, à equipe de gerentes da prefeitura municipal, Dr. 

Eduardo, Capitão Marques, enfim a todos que se faz presente 

na primeira sessão da câmara municipal. Parabenizou o 

vereador Simon, pedindo que Deus o ilumine e guie neste 

mandado, bem como a mesa diretora. Aproveita para ressaltar 

a importância do mandato do presidente Jaimir que fez desta 

casa de leis uma modernidade, colocando armários, 

computadores, mesas, cadeiras, transformando esta casa 

pronta para trabalhar com todas as prestações de contas 

aprovadas pelo tribunal de contas, então parabenizou o 

vereador Jaimir pela excelente gestão que fez frente a esta 

casa. Aproveitando que se encontra presente aqui o diretor 

de saúde, não poderia deixar de cobrar aqui a necessidade 

de termos a oftalmologia no município, porque temos apenas 

um médico oftalmologista aqui e se encontra afastado de 

suas atividades através de atestado médico, e a demanda é 

enorme, muitas pessoas estão aguardando na fila e a demora 

é de quase seis meses a um ano para conseguir uma consulta 

de oftalmologia; são pessoas de idade e crianças que 

dependem para estudar e temos médicos na cidade para serem 

contratados, como o Luiz Fernando, o Vitor, não podemos 

mais deixar a população à mercê sem saúde, é lastimável 

essa situação. Falou que teve a liberdade e a audácia de ir 

à Brasília para uma audiência com o Mandetta, Ministro da 

saúde, onde teve a informação que tem a disposição mais de 

dois mil óculos pagos, que sobrou da caravana da saúde, mas 

é preciso fazer projetos, pegar as receitas e levar a 

população à Campo Grande para conseguir. Então não é 

possível viver de ilusão, tá certo que na fala do senhor 
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prefeito foram feitas grandes obras aqui realmente e muitas 

com o apoio dos vereadores através de muitas emendas, como 

a água da Juncal que foi um trabalho da bancada do PT com 

apoio da Ministra Tereza Cristina, uma parceria do 

executivo e legislativo, mas agora é preciso ter a parceria 

com a saúde, porque a população clama por saúde, precisa 

ter a oftalmologia, é necessário; e se possível quer 

incluir nesse requerimento a demanda de cirurgias eletivas, 

porque estamos há mais de dois anos sem as cirurgias 

eletivas em Naviraí mesmo após tantas conversas com o 

anterior e o atual gerente, não voltaram; e sobre a pauta 

da necessidade das cirurgias eletivas, falou com o Mandetta 

também, que respondeu que o Ministério tem condições e tem 

dinheiro para isso, é preciso fazer um projeto com a 

quantidade de cirurgias que precisa com o custo, como 

miomas, hérnias, vesícula, o que for e mandar pra ele, que 

irá despachar de imediato o dinheiro para o governo de Mato 

Grosso do Sul através do Geraldo Resende. Um aparte do 

vereador Josias de Carvalho parabenizando pela solicitação 

e falando a respeito sobre as cirurgias eletivas que pode 

se tornar uma cirurgia de emergência, então realmente é 

preciso se preocupar, e a prevenção é o melhor caminho e é 

mais que necessário que o município esteja atento a essas 

demandas. O vereador Marcio agradeceu e ressaltou a 

competência do gerente Wellington à frente da pasta, que 

muitas vezes criticou o gerente de saúde, mas não a pessoa 

física, mas tem essa preocupação porque já tem dois anos 

sem as cirurgias, e é necessário que sejam feitas, porque é 

prevenção de câncer. Então como o Mandetta informou, é 

preciso informar a quantidade e o custo das cirurgias, onde 

será enviado ao governo de MS setenta por cento que será 

pago e vinte por cento, Geraldo Resende através da 
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secretaria de saúde do município pagaria. Um aparte do 

vereador Ederson Dutra que cumprimentou o presidente, 

demais edis, e na pessoa do seu querido amigo Dr. Eduardo 

Rocha cumprimenta a todos os presentes, e no tocante a 

saúde, quando o vereador Marcio insiste em cobrar a saúde 

nesse momento, é uma crítica construtiva, porque sabe muito 

bem da luta do gerente Wellington na santa casa que faz de 

tudo, mas infelizmente a saúde não está rodando legal e 

sempre compara que a secretaria da saúde é a secretaria da 

doença; sobre a oftalmologia tem que enaltecer o trabalho 

do Dr. Gilberto Monticuco e do filho dele, Vitor, que por 

várias vezes nesse município fazem cirurgias de graça e 

nada mais justo que continue com o Dr. Gilberto e ainda 

contratar o Vitor e o Luiz Fernando para acabar com essa 

fila, precisamos encarecidamente. Falou ainda que o 

prefeito deveria estar presente ainda, porque agora que 

começa os debates e as cobranças realmente, então é preciso 

parar de vender sonhos, descer do palanque e começar a 

trabalhar. O vereador Marcio comentou que é triste, mas a 

população está nos ouvindo e para encerrar informou que o 

Geraldo Rezende está à disposição para projetos reais, 

porque não vai haver regionalização e nem fundação e o 

projeto real é fazer as cirurgias eletivas que a população 

precisa, isso é realidade; pode sonhar sim com a nossa 

regionalização, mas o projeto real hoje é acabar com a fila 

da oftalmologia e precisa do apoio do Wellington para levar 

essa lista para Brasília em mãos para o Mandetta, onde 

estará na semana que vem e só sairá de lá com o protocolo 

na mão, direto para o Geraldo Resende. Solicitou a palavra 

o vereador Antonio Carlos Klein, que cumprimentou o Senhor 

Presidente, vereadores, população presente, ouvintes e 

falou que a questão da saúde é muito séria não só em nosso 
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município, mas no estado e no Brasil, onde ouvem 

atentamente as demandas da população, e essa que o vereador 

Marcio faz referente a oftalmologia, então gostaria de 

colocar, mas não utilizando a função que acabou de receber 

de líder do prefeito, porque está trabalhando para 

recuperar a saúde de Naviraí desde 2017 quando abriram a 

CEI para investigar a questão da saúde, que foi feita a 

comissão pelo vereador Júnior, Cris Gradella e o Fi da 

Paiol, que fizeram um trabalho minucioso levantando todos 

os problemas que existiam na saúde e em decorrência disso, 

foi feita uma audiência pública onde a comunidade, 

autoridades discutiram sobre a saúde pública em Naviraí, 

onde a comissão trabalhou por um bom tempo, fazendo visitas 

técnicas e fez a conclusão da necessidade de tirar a 

administração do hospital da administração direta e passar 

para indireta até para poder descarregar a folha de 

pagamento e ter um índice melhor de trabalho para o 

prefeito poder fazer investimentos, porque foi concluído na 

saúde de Naviraí que se gasta oitenta e dois por cento dos 

recursos da saúde só com folha de pagamento, então a única 

forma seria fazer a modificação de gestão. Foi um trabalho 

de todos os vereadores, mas quem esteve efetivamente 

presente na CEI, audiência pública e nas comissões, foram 

quatro ou cinco vereadores, muitos não estiveram e são 

aqueles que mais reclamam e não participam, então não podem 

falar que não está acontecendo nada na saúde, porque está 

sim, onde já aconteceram várias medidas para melhorar o 

atendimento; as cirurgias já está acontecendo, não a medida 

que precisa, mas já estão fazendo e quando não consegue 

fazer aqui, estão sendo encaminhados para fazer em Dourados 

através de um convênio que tem e também por sugestão dele, 

da Rosangela e do Júnior, já foi acertado na prefeitura que 



                       
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

o Posto de Saúde do Varjão vai atender diariamente até as 

vinte e duas horas para poder descarregar a demanda que vai 

para o hospital municipal. Então pode fazer reclamação, mas 

não falar que o Wellington não está trabalhando, porque o 

prefeito deu autonomia para ele fazer, no qual ele está se 

desdobrando e as coisas estão andando; então é preciso 

somar os esforços do vereador Marcio e dos outros no 

sentido de fazer uma saúde boa para Naviraí, sem o sentido 

de pessimismo, porque estamos num momento de otimismo e as 

medidas estão sendo tomadas; inclusive a gerência de saúde 

precisa do apoio da câmara para concretizar essas medidas e 

é preciso trabalhar porque as coisas estão acontecendo em 

Naviraí. Usou a palavra o vereador Ederson Dutra falando 

que entende que tem que ter mesmo a audiência pública, tem 

que debater porque é um problema bem complexo, mas não viu 

muito avanço não na audiência pública, porque o que 

realmente ficou marcado foi o desentendimento do deputado 

com o prefeito; e quando diz que é preciso que os 

vereadores estejam presentes e que participem da audiência 

pública, não acha que tem que estar exclusivamente lá, mas 

sim estar sempre presente nos postos de saúde, na santa 

casa, com os motoristas das ambulâncias, com as técnicas e 

auxiliares de enfermagem para poder ouvi-los, porque não 

pode simplesmente ficar sentado numa audiência pública 

atrás de papel e documentos, tem que saber a real demanda, 

assim como sempre faz, onde procura deputados que não seja 

do seu partido, conversa com o prefeito porque 

institucionalmente é preciso ter uma relação pacífica, mas 

falar ou defender o indefensável não dá, respeita a posição 

do Vereador Klein como líder do prefeito e espera que ele 

consiga defender o prefeito a altura, mas acredita que ele 

não vai defender porque é um homem inteligente, ele vai 
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pontuar algumas coisas e tentar fazer o intermédio para 

pacificar, porque o que ouviu aqui hoje só foi fábrica de 

sonhos, na verdade quer saber como está o pagamento dos 

motoristas das ambulâncias, sobre as meninas da merenda, 

sobre as técnicas de enfermagem, sobre o pagamento das 

horas trabalhadas, não quer saber sobre as estradas que 

estão arrumando para escoar a safra, arrumou parabéns, mas 

como fica o asfalto dentro no município, como está o 

funcionalismo público, como está a saúde? Sabe que o 

Wellington está fazendo um bom trabalho é um excelente 

profissional, sempre resolvendo as nossas demandas, mas não 

pode falar que a saúde vai ser resolvida, sendo que foi 

gasto cento e cinquenta milhões setecentos e cinquenta e 

seis mil reais no ano passado, então dinheiro tem só não 

tem gestão, não tem nem gerente a quem recorrer na santa a 

casa no presente momento, e não adianta o Wellington querer 

acumular cargos, porque quem sofre é a população, então o 

prefeito tem que sair do gabinete pra correr atrás disso e 

resolver a situação, chega de discursos bonitos, de encher 

o peito e falar que vai ser mil maravilhas e que vai ser 

uma nova era, sendo que na realidade tem gente morrendo na 

fila do hospital, não tem remédios, não tem cirurgias, não 

tem médicos especialistas no município de Naviraí, então o 

pior cego é aquele que não quer enxergar. Os gerentes que 

estão aqui hoje, Ana Paula, Wellington, Astolfo e Fernando 

Kamitani sabem o quanto ele trabalha, porque sempre está 

cobrando esses gerentes, então os vereadores estão 

trabalhando, quem não está trabalhando é o prefeito 

municipal; e esse discurso que ele fez hoje, não o engana, 

mas se ele quer mudar mesmo, é preciso que saia do gabinete 

e olhe no olho da população que votou nele e que está 

esperando, porque vendeu sonhos e não cumpriu, esse é o mau 
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político que tem que exterminar da face da terra, esse é o 

tipo de político que daqui dois anos nas urnas é preciso 

dar um basta. Não está aqui falando da honestidade do Dr. 

Izauri, um homem muito honesto, mas como gestor municipal 

infelizmente é o pior de todos os tempos do município de 

Naviraí. Pela liderança o vereador Klein usou a palavra e 

falou que ouvir discursos assim inflamados, bonitos, é 

muito bom, até aplaude, mas é preciso ter pé no chão, as 

coisas não vão bem, mas estão sendo encaminhadas, não 

estamos no fundo do buraco, não estamos numa situação de 

desespero que vai pra UTI e não sabe se sai, existe um 

esforço coletivo do executivo, vereadores, gerente de saúde 

no sentido para as coisas andarem, sobre as reclamações 

todos devem reclamar e mostrar que está faltando tal coisa, 

mas dentro de um limite de colocações, porque cada vez que 

é colocado nas redes sociais ou usam a tribuna dizendo que 

Naviraí vive um caos, atrapalhamos a cidade, porque criamos 

um clima de medo nas pessoas de fora que ouvem o que falam 

de Naviraí, enquanto isso não é verdade, porque tem 

acompanhado inúmeros empresários de fora que tem vindo 

buscar aqui um espaço para colocar suas empresas e tem 

visto o esforço do Fernando e do prefeito no sentido de 

buscar benefícios para que empresas venham. Existe uma 

previsão para Naviraí para os próximos dez anos que pode 

chegar a mais de sessenta e cinco mil habitantes e a cidade 

têm que ser preparada para isso, então trabalhos estão 

sendo feitos, agora usar os meios de comunicação só para 

bater, sem mostrar como fazer é diferente. A comissão da 

saúde, desde a CEI tem trabalhado diariamente no sentido de 

fazer as coisas concretas para que a saúde mude e isso vai 

ser feito; esteve numa reunião em Campo Grande com onze 

vereadores, o prefeito e o secretário de saúde, que pediu a 
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demanda e falou que vai fazer os estudos técnicos para ver 

como vai ajudar a saúde de Naviraí, depois alguns 

vereadores estiveram com a superintendente de saúde do 

estado, Dra. Mariana que colocou o que Naviraí precisa para 

preparar a saúde para que a regionalização possa acontecer 

e o estado possa efetivamente trazer mais recursos para 

Naviraí, o Wellington está capitaneando isso e várias 

medidas estão sendo tomadas e precisa do respaldo da 

população. Quando dizem que não está sendo feito cirurgias 

no município, não é totalmente verdade isso, muitas 

cirurgias estão sendo feitas e quando não consegue fazer 

aqui o Wellington encaminha para Dourados ou Arapongas, 

sabe que existe muita coisa a ser feita, mas coisas estão 

acontecendo, então quando tiver que fazer um discurso de 

cobrança, faça, mas com consciência, com bom senso, mas não 

coloque Naviraí como a pior cidade do mundo, as coisas não 

são assim. Sobre a questão de oftalmologia que o vereador 

Marcio trouxe, acredita que o Wellington vai tomar as 

providências para que se resolva em curto prazo. Então o 

que pede aos vereadores é que continuem com as buscas, com 

as críticas, mas que sejam feitas com bom senso para que 

possamos ter uma imagem melhor de Naviraí aos olhos 

daqueles que estão fora. O Senhor Presidente comentou que é 

importante discussão sobre a saúde, mas pede que não fujam 

da matéria porque acaba se delongando e partindo para 

outros assuntos que não faz parte da matéria, então 

solicita a todos para contribuir e manter a linha do que 

pede no requerimento, e esse é sobre o atendimento de 

oftalmologia; que colocou em votação, sendo aprovado. 

Requerimento n° 003/2019 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Simon Rogério Freitas Alves da Silva, 
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Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, requerendo que 

seja realizada uma Audiência Pública com o tema: "Taxa de 

Iluminação Pública". O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor que cumprimentou 

o senhor Presidente, nobres vereadores, vereadoras, público 

presente e pediu a Deus que os abençoe mais esse ano de 

legislatura, iluminando a todos porque o desafio é grande, 

as demandas são maiores ainda e depende muito da 

austeridade de todos, da vontade e da determinação para 

contribuir para que o município avance, em seguida falou 

que tem acompanhado nos últimos meses grandes discussões a 

respeito da cobrança de energia elétrica e esse final de 

ano foi além do normal, do nível de reclamações que ouve 

constantemente de valores abusivos e muitas dessas 

reclamações chegaram a ser oficializadas junto ao órgão de 

proteção e defesa do consumidor, o PROCON que encaminhou as 

demandas à empresa; e desde 2003 que houve a CPI da Enersul 

tocada pela assembleia legislativa do estado, que acabou 

culminando em inquéritos e na devolução de alguns valores 

que estavam de fato sendo cobradas a mais do cidadão, não 

foi uma devolução em dinheiro, mas uma redução nas próprias 

contas por alguns anos; após a privatização tem ouvido 

muito mais reclamações, porque além das dificuldades que já 

tinham antes, agora tem a dificuldade de não conseguir 

falar com as pessoas responsáveis. E sabendo que a 

concessão é regulada pelo estado, uma das maiores 

reclamações é da forma de cobrança e da utilização da 

contribuição da iluminação pública, chamada cosip ou a taxa 

iluminação pública; aí a exemplo de alguns municípios do 

país já tem feito, chegou o momento de fazer uma discussão 

mais ampla a respeito da taxa de iluminação pública que é a 

taxa de competência do município, a lei que estabelece a 
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cosip é municipal, então é preciso discutir a forma de 

cobrança, os valores que estão sendo cobrados e 

principalmente a forma de utilização; o gerente de finanças 

da prefeitura, Sérgio Henrique está presente, e enquanto 

comissão de finanças esteve com ele mais cedo, ele e os 

vereadores Neninha, Marcio e Klein, onde questionaram 

algumas situações das finanças, inclusive da cosip. Sabe 

que com a emenda constitucional 93 autorizou os municípios 

a utilizar até trinta por cento dessas receitas que são 

vinculadas e a cosip entra nisso, e tem se tornado uma 

prática dos governos municipais desde 2016 e Naviraí não é 

diferente ao usar trinta por cento deste recurso. A Cosip 

arrecada ano aproximadamente três milhões e alguma coisa. O 

vereador Ederson Dutra solicitou um aparte e falou que no 

tocante dos trinta por cento que é usado da cosip para 

ajudar no pagamento da folha dos funcionários, é favorável, 

mas antes de usar esses trinta por cento para ajudar, tem 

que gastar com a iluminação do município, que foi criada 

para essa finalidade e que é prioridade, então tem que 

resolver esse problema primeiro, porque a cidade está às 

escuras. O vereador Júnior do PT disse que a pauta da 

discussão além dessa utilização, entende que uma das formas 

de dar transparência a tudo que é feito pelo poder público 

é através de audiência pública, aproveitando um adendo para 

parabenizar o vereador Klein pela indicação da liderança do 

governo, porque essa é uma das coisas que tem cobrado desde 

o início do mandato, porque é preciso ter interlocução e 

essa falta do relacionamento entre a câmara e o executivo 

dificulta os trabalhos e penaliza o cidadão e isso ninguém 

quer, então parabeniza e deseja sucesso nessa nova 

empreitada que não será fácil. Então fala da sua 

preocupação em estar discutindo e concorda com o vereador 
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Ederson, a emenda constitucional trouxe essa possibilidade 

para ajudar os municípios, mas é preciso que a cosip, que a 

taxa de iluminação pública, primeiro de fato cumpra a sua 

finalidade primordial que é iluminar a cidade; garantir a 

segurança do cidadão ao transitar no período noturno e isso 

tem sido alvo de muitas cobranças, então entende que uma 

audiência pública nesse momento pode e vai contribuir e 

muito, porque traz a sociedade pro meio da discussão, 

informa o cidadão e também ajuda o governo a ouvir as 

pessoas que muitas vezes dão sugestões e os caminhos para 

que resolvam os problemas do município. O Senhor Presidente 

colocou em votação, sendo aprovado. Requerimento n° 

006/2019 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues e outros 

Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o 

senhor Gessé da Silva Andrade, Gerente de Serviços 

Públicos, requerendo que seja feita a implantação da 

iluminação pública em toda a extensão da Avenida José 

Soares de Oliveira, no Bairro Vila Alta. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, usou a palavra o vereador 

autor que cumprimentou a todos os presentes e ouvintes da 

rádio Cultura e informou que já fez esse pedido no início 

do seu mandato, mas até agora não foi tomada nenhuma 

providência, então espera que o prefeito comece a andar 

pela cidade à noite para ver que todos os bairros estão na 

escuridão. Um aparte do vereador Claudio Cezar que 

cumprimentou a todos e desejou que Deus abençoe o novo 

presidente para que possa nesse dois comandar com harmonia 

buscando sempre o melhor pra população; parabenizou o Dr. 

Klein pela indicação para ser o líder do governo nessa casa 

e disse que esse requerimento é de suma importância, mas 

primeiro tem que ver se a prefeitura já pode fazer a 
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iluminação naquela avenida, porque foi uma obra do governo 

do estado, e como já foi dito aqui a iluminação na cidade 

está difícil, e vem cobrando desde o governo do Léo e não 

entende porque as coisas não andam. Quando o Gil do Táxi 

foi gerente de iluminação foi um dos melhores períodos, não 

quer desmerecer ninguém, mas realmente não havia tantas 

cobranças da população para trocar as lâmpadas queimadas 

dos bairros; então seria preciso que todos os presidentes 

de bairros tivessem interlocução direta com o gerente da 

pasta pra fazerem esse mapeamento da iluminação e não ter 

que passar para vereador ficar pedindo pra trocar lâmpadas, 

porque tem tantas coisas a serem feitas, mas espera que 

agora o Gesse a frente da pasta possa resolver esses 

problemas. Um aparte do vereador Marcio falando que essa é 

uma cobrança não só do vereador Eurides, mas de todos 

porque a população tem cobrado diariamente a questão da 

iluminação, e o Gesse tem atendido a medida que consegue, 

mas é preciso ter uma equipe pronta pra fazer a ronda à 

noite e trocar onde está queimada, ou mesmo fazer um 

mutirão pra colocar em ordem a iluminação pública da 

cidade. No Distrito Industrial não tem iluminação pública 

até hoje e essas coisas que fazem a diferença numa gestão. 

Um aparte ao vereador Josias que parabenizou o vereador 

Simon pela conquista da presidência, cumprimentou todos os 

edis e em nome do Dr. Eduardo, cumprimentou todos os 

presentes e ouvintes da Rádio Cultura e informou que 

Naviraí foi contemplada com as lâmpadas led, sendo um dos 

primeiros municípios a conseguir, e agora todas as lâmpadas 

do centro serão trocadas, então acredita que agora não 

terão mais desculpas com a reposição dessas lâmpadas. O 

vereador Eurides disse que no bairro que está pedindo é 

preciso colocar ainda os postes. Com a palavra a vereadora 
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Rosangela que cumprimentou a todos os ouvintes, os 

presentes, os vereadores e pediu a Deus que seja um ano de 

muitas conquistas e muito trabalho, e solicitou ao vereador 

Eurides para assinar juntamente este pedido que é de suma 

importância, porque é um clamor da população solicitando a 

iluminação pública que está tão precária no município. O 

Senhor Presidente perguntou se todos os vereadores querem 

assinar o referido requerimento; em seguida colocou em 

votação sendo aprovado. Requerimento n° 008/2019 de autoria 

do Vereador Eurides Rodrigues; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o senhor Gessé da Silva Andrade, Gerente 

de Serviços Públicos, e para o Senhor Emerson Santana Pena 

Vila, Gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, requerendo 

informações a respeito das providências tomadas para 

satisfazer o pedido contido no Requerimento nº 13/2017 

desta Casa de Leis, de autoria deste vereador, onde 

solicitava a viabilização, com urgência, da instalação de 

placas de sinalização de trânsito no bairro Portal 

Residence, popularmente conhecido como Cia Portal. 

Novamente em visita aos bairros, infelizmente, continuamos 

recebendo muitas reclamações e cobranças da população. 

Verificou-se que o requerimento nº 13/2017, trazido à 

baila, apresentado há quase dois anos, não obteve resultado 

até o momento, pois o bairro Portal Residence continua sem 

sinalização de trânsito. Fato esse, que provoca a 

indignação dos moradores. Por esse motivo, faço tal 

requerimento, a fim de cobrar providências em relação a 

esse pedido, tão importante para garantir a segurança 

pública. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador autor falando que mais uma vez entra com 

esse pedido porque parece que o prefeito abandonou o 
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bairro, e se o motivo for por ele ser morador, se muda do 

referido bairro para que seja feito alguma coisa para a 

população de lá, mas é preciso fazer porque o bairro está 

se acabando. O Senhor Presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. Indicação n° 002/2019 de autoria do Vereador 

Antônio Carlos Klein e outros Edis; expediente endereçado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, 

com providências para o Senhor Welligton de Mattos 

Santussi, Diretor Executivo Hospitalar, e para Senhorita 

Milena Cristina Feuser, Gerente de Administração, indicando 

o prolongamento do horário de atendimentos à população no 

Centro de Saúde Doutor Antonito Pires de Souza (Posto do 

Varjão), todos os dias, até as 22:00 horas, com médico à 

disposição no local, e ou, nos Postos de Saúde (PSFs) dos 

bairros mais populosos, com mais demanda de atendimento 

(Jardim Paraíso, Boa Vista, Sol Nascente, Harry Amorim 

Costa). O Senhor Presidente colocou em discussão, usou a 

palavra o vereador autor falando que já mencionou a 

respeito e essa conquista é fruto do trabalho que se 

iniciou com as investigações da CEI, onde foram vendo as 

demandas que são necessárias e quando levou para o 

prefeito, ele prontamente atendeu e pediu para fazer a 

indicação que foi feita há alguns dias e assinada por 

alguns vereadores e independente de estar sendo lida hoje, 

o Wellington já tomou as providências necessárias para que 

possa fazer o atendimento em horário prolongado, na 

indicação sugere que seja feito no posto de saúde Varjão 

por ser o mais central, com uma estrutura melhor para 

atendimento ou então nos postos de saúde nos bairros mais 

populosos, Sol Nascente, Harry Amorim Costa, Jardim 

Paraíso, Oásis, mas o Wellington se reuniu com a equipe 

técnica na semana passada e chegou à conclusão que o posto 



                       
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Antonito Pires de Souza do varjão é o que tem mais 

estrutura para fazer o atendimento, mas dependendo da 

demanda irá se estender a outros postos, então inicialmente 

será feito no Varjão prolongando-se o atendimento 

diariamente até as 22:00 horas. Será feito uma campanha 

sobre isso junto à população para melhor divulgação. O 

vereador Claudio Cesar solicitou um aparte e falou que o 

que realmente está precisando em Naviraí é fortalecer a 

atenção básica, até iria entrar hoje com um requerimento 

sobre a questão dos horários dos médicos nos postos, mas a 

partir da semana que vem estará requerendo de cada posto o 

horário dos médicos e se realmente estão cumprindo o 

horário, porque existe uma reclamação muito da grande da 

população sobre isso. Um aparte do vereador Júnior do PT 

falando que fez questão de assinar junto para poder ter a 

discussão de dentro, porque esse atendimento estendido será 

para o trabalhador que chega à sua casa as seis da tarde e 

o posto já está fechado e fatalmente terá que ir até o 

hospital para resolver questões não tão complexas; então o 

horário estendido do posto é positivo pra comunidade, mas 

não podem compactuar e permitir que isso seja feito ao 

custo da desvalorização e do não reconhecimento dos 

profissionais, principalmente dos profissionais da 

enfermagem, que realmente tocam as unidades básicas de 

saúde e o hospital, então deixa essa preocupação relatada e 

a importância de acompanhar a forma de implantação, para 

que não aconteça com os profissionais dos postos que tem 

que ir aos finais de semana para medir a geladeira ou que 

tenha que participar das campanhas de vacinação em horários 

diferentes e ser trocado por folgas que acumulam, porque 

não é possível gozar dessas folgas porque não tem como sair 

e quebrar a rotina do posto de saúde, então não quer que 
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isso aconteça, vai ter que ser horas extraordinárias que 

sejam devidamente remuneradas. Um aparte do vereador 

Ederson falando que acha louvável estender o horário do 

posto de saúde, mas na contramão fica preocupado, porque 

não estão dando conta nem em horário normal, imagina depois 

que estender. E sobre as horas tem uma demanda grande, 

porque o prefeito não está pagando as horas extras para o 

setor da saúde e com mais esse acréscimo quer saber de onde 

vai tirar esse dinheiro, então é melhor resolver o problema 

antigo do horário normal e valorizar a categoria, para 

depois estender o atendimento desse posto, que é um anseio 

da população; e será a atitude mais louvável do prefeito 

municipal. O vereador Klein agradeceu os apartes e disse 

que essa é uma preocupação sim, mas a primeira atitude do 

Wellington foi se reunir com os enfermeiros e houve um 

consenso entre eles, onde irá existir o sistema de rodízio 

e ninguém vai ser penalizado. Um aparte do vereador Marcio 

falando da importância do horário estendido, mas acha que 

seria interessante também ter essa base no Paraíso que 

engloba também o Nelson Trad e Vila Alta, mas a sua 

preocupação é sobre a falta de médicos nos próprios PSFs e 

ainda tem que acertar a situação com os enfermeiros para 

que recebam horas extras para que trabalhem contentes, 

senão pode criar outro caos na cidade. O vereador Klein 

falou que essa preocupação com as pessoas que vão trabalhar 

no horário estendido, foi a preocupação dos gerentes e isso 

está sendo adequado e ninguém vai trabalhar sem ganhar. E 

sobre abrir em outros postos nos bairros mais populosos que 

seria Jardim Paraíso, Sol Nascente, mas a conversa que o 

Wellington teve com os enfermeiros chegaram a conclusão que 

seria difícil colocar o serviço em todos os bairros nesse 

primeiro momento, então decidiram que seria melhor iniciar 
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pelo posto de saúde do Varjão que tem toda uma estrutura 

para atendimento e conforme o serviço for se aprimorando e 

melhorando pode chegar um tempo em que teremos um posto de 

saúde atendendo até no final de semana, e como a D. Lourdes 

sugeriu o horário de atendimento estendido no centro 

odontológico para as pessoas fazer o tratamento dentário à 

noite, então são demandas que estão vendo que precisa e na 

medida que possível, de acordo com as condições de pessoal 

humano e de recurso será sendo feito. Mas esse é o primeiro 

passo nesse sentido que está sendo feito para desafogar o 

hospital, o prefeito atendendo ao pedido dos vereadores, o 

Wellington acertando todas as questões de pessoal e de 

médicos para trabalhar e se Deus quiser até a próxima 

semana já teremos um posto de saúde atendendo. A 

experiência de atender em horário prolongado já foi feita, 

porque quando teve a epidemia de gripe, o posto de saúde 

teve que atender até mais tarde e deu certo, então as 

questões de pessoal estão sendo adequadas para que as 

coisas funcionem para proporcionar melhor saúde para a 

população. O Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária 

para fazer o encaminhamento da mesma. A primeira secretária 

fez a leitura da correspondência do PSB, enviado pelo 

Senhor Wilson Soares dos Santos, Presidente da Executiva 

Municipal PSB, indicando o Vereador Marcio Andre 

Scarlassara como líder na Câmara Municipal, autorizado a 

falar em nome do PSB, assim como encabeçar demandas e 

conduzir debates entre os membros do partido para posições 

em conjunto que representem as aspirações da maioria, metas 

e projetos do conjunto das lideranças do partido. Ofício nº 

1/2019 enviado pelo Vereador Eurides Rodrigues, PSOL e 

Giovane Pereira dos Santos, membro PSOL, requerendo que o 

Vereador Ederson Dutra do PSOL prossiga na liderança da 
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bancada do Partido Socialista e Liberdade – PSOL, entre os 

anos 2019/2020 na Câmara Municipal de Naviraí, na 

expectativa do pronto atendimento deste pedido, aproveita a 

oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e 

consideração. Indicação n° 003/2019 de autoria do Vereador 

Antônio Carlos Klein; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o senhor Gessé da Silva Andrade, Gerente 

de Serviços Públicos, indicando a recuperação do asfalto, 

com o tapa-buracos, urgente, na avenida de acesso ao Bairro 

Classe A e Residence, Royal Park e outros, no trecho 

compreendido entre a Incorporadora São Bento e o 

Supermercado Chama Rápido, dos dois lados da avenida, bem 

como nas ruas e avenidas adjacentes. Usou a palavra o 

vereador autor falando que a questão de tapa-buracos é um 

negócio recorrente em nossa cidade, mas em muitas ruas já 

foram feitos e na Rodeo Drive foi feito o tapa-buraco na 

avenida de quem desce, mas do lado que sobe não foi feito e 

se pegar as ruas adjacentes que abastece a Rodeo Drive tem 

buracos também, então solicita que faça a recuperação 

daquelas ruas porque o problema dos buracos não é mais 

apenas dos veículos, mas também de pedestres, porque 

Naviraí tem uma grande quantidade de pessoas que praticam o 

esporte da corrida pedestre e muitos no período noturno, 

então existe o risco muito grande de alguém cair e se 

machucar; então faz esse pedido em nome de todos que 

praticam esse esporte. O Senhor Presidente solicitou à 1ª 

Secretária para fazer o encaminhamento da mesma. Indicação 

n° 006/2019 de autoria da Vereadora Lourdes Elerbrock; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Wellington de Mattos Santussi, Gerente de Saúde, indicando 
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que seja realizada a aquisição de cadeiras e a manutenção 

do ar-condicionado no Posto de Saúde Familiar - PSF, no 

Bairro Boa Vista. Com a palavra a vereadora autora que 

cumprimentou a todos os presentes e aos colegas pares da 

câmara municipal e falou que foi procurada pelos moradores 

do bairro Boa Vista, onde a maioria é de idade, e 

informaram a dificuldade de se manter muito tempo em pé 

aguardando atendimento e ainda o ar condicionado não está 

funcionando; informou também que sempre tem fila para 

marcar as consultas, onde as pessoas ficam do lado de fora 

aguardando seja no sol ou na chuva, então pede que haja uma 

forma melhor de atendimento para a população do referido 

bairro. Comentou que esteve conversando há poucos dias com 

o Wellington e a Denacir onde pediram um tempo de três 

meses para organizar a situação da saúde em Naviraí, mas 

pede uma atenção especial para este posto neste momento 

onde tem muitas reclamações. O Senhor Presidente solicitou 

à 1ª Secretária para fazer o encaminhamento da mesma. A 

primeira secretária leu Ofício nº 1/2019 do Diretório 

Municipal do Partido dos Trabalhadores de Naviraí/MS – PT, 

indicando nos termos do artigo 92 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal, o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior para exercer a função de líder do partido dos 

trabalhadores nesta casa de lei. Moção de Congratulação 

n°002/2018 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Waldir 

Ribeiro Acosta, Comandante Geral da Polícia Militar do 

Estado de Mato Grosso do Sul e ao Excelentíssimo Senhor 

Thonny Audry Lima Zerlotti, Diretor de Polícia Comunitária 

do Estado de Mato Grosso do Sul, apresentando nosso 

reconhecimento e nossas congratulações pelos projetos 

sociais que foram realizados pela Polícia Militar do Estado 
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de Mato Grosso do Sul, no ano de 2018. No ano de 2018, 

através da iniciativa da polícia militar do Estado de Mato 

Grosso do Sul, foram desenvolvidos vários projetos sociais, 

atendendo mais de 75 mil pessoas em todo o estado, entre 

eles podemos destacar o Programa Educacional de Resistência 

às Drogas (PROERD), a Patrulha Mirim, as palestras de 

proteção à Mulher em situação de violência e a banda de 

música mirim, entre tantas outras ações realizadas. 

Entendemos que iniciativas como essas merecem o 

reconhecimento desta Casa de Leis, como forma de estímulo a 

uma atuação cada vez mais voltada ao bem-estar da 

população. O Senhor Presidente colocou em discussão, em 

seguida em votação, sendo aprovada. Tribuna. Vereador 

Antonio Carlos Klein – Cumprimentou o Senhor Presidente, 

Vereadores, população presente e comunicou que recebeu hoje 

oficialmente a incumbência do prefeito de representa-lo e 

fazer a sua liderança aqui na Câmara, então quer esclarecer 

à população que o trabalho do líder do prefeito não é para 

estar aqui defendendo o prefeito a qualquer custo, é 

advogado de defesa, a sua formação jurídica acadêmica é 

advogado de defesa, advoga na área criminal trinta e oito 

anos, fez defesas de júri aqui na cidade e na região, das 

mais difíceis que poderia existir; quando é contratado para 

fazer uma defesa de alguém que cometeu um crime, vai buscar 

todos os recursos que tem na lei para fazer a defesa 

buscando sempre a melhor situação do réu que está sendo 

julgado; mas na questão da liderança do prefeito, o líder 

do prefeito não é o defensor do prefeito, é aquele que vai 

fazer a intermediação entre vereadores e o executivo 

municipal e àquele que vai esclarecer os projetos de leis e 

as coisas que estão acontecendo. Mesmo sem ser líder do 

prefeito, já vem há muito tempo fazendo um trabalho junto 
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com outros vereadores que tem o pé no chão, no sentido de 

mudar efetivamente as coisas na cidade, porque o discurso 

bonito é muito bom, as pessoas gostam e aplaudem, mas 

efetivamente e concreto que se resolve discurso bonito; 

então é preciso ter o pé no chão e caminhar no sentido de 

resolver as coisas. Quando o prefeito o convidou para ser o 

líder, disse que estaria aqui ao lado dele cumprindo a 

função de vereador que é auxiliar a administração 

municipal, porque vereador constitucionalmente tem que 

legislar e fiscalizar tudo o que for aplicação de dinheiro 

público, então nesse sentido de auxiliar estará à frente 

das demandas que forem necessárias, se colocando à 

disposição do executivo e da população quando tiverem 

reivindicações que precisa ter um acesso direto ao 

prefeito, se não estiverem conseguindo, podem procura-lo 

que estará sempre a disposição de todos para atender; tem 

muitas demandas que serão possíveis de resolver, outras 

não, mas estará sempre dando satisfação do que poderá ser 

feito. Disse ainda que é preciso mudar o discurso de 

Naviraí, aquele discurso de que está tudo ruim, que só 

existe laranja podre, tem que acabar, tem que mudar; 

estamos hoje iniciando um novo tempo, com a mudança da 

presidência da república, mudança do governo federal com 

outra mentalidade, então devemos seguir o mesmo rumo, 

Naviraí passou por dificuldades, tivemos administrações 

passadas aí que não é preciso ficar repetindo o que 

aconteceu todos sabem, houve dois anos de trabalho e 

reorganização da administração municipal, tem coisas que 

precisam ser resolvidas ainda, mas se caminha rumo ao 

desenvolvimento melhor. Têm várias empresas, vindo para 

Naviraí, então coisas boas estão acontecendo; na saúde tem 

muita coisa sendo resolvida, mas o gargalo da saúde é a 
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despesa com a saúde, são despesas médicas, com folha de 

pagamento, que tem que resolver na forma de contratação, na 

pactuação dos serviços todos e que estão sendo feitos pelo 

Wellington no sentido de resolver; na semana que vem terá 

um posto de saúde atendendo até as vinte e duas horas de 

forma definitiva para que as pessoas não precisem ir 

diretamente ao hospital, que possam nas coisas mais simples 

ir até o posto de saúde para serem atendidas. Então estará 

fazendo a interlocução entre o executivo e a câmara 

municipal para resolver os problemas que afligem nossa 

população. Usou a tribuna a Vereadora Rosangela Farias Sofa 

que cumprimentou a todos que estão ouvindo através da 

rádio, àqueles que se encontram presentes, falando que é 

uma grata satisfação que está assumindo esse biênio na mesa 

diretora, sendo a primeira secretária, com Josias segundo 

secretário, Simon presidente e o Fi da Paiol vice-

presidente. Disse que quer parabenizar e deixar a sua 

gratidão a uma cidadã de Naviraí, D. Iracema Alves 

Ferreira, uma pessoa que admira pelos seus cento e quatro 

anos de vida, não está aqui fazendo alusão a cargo 

político, nem a dinheiro e nem a bens materiais, mas sim a 

uma pessoa que teve o presente de Deus por uma longa vida 

de cento e quatro anos com a uma mente boa e com muita 

informação para todos, então cumprimenta a D. Iracema que é 

merecedora de parabéns. Disse ainda aos cidadãos 

naviraienses pensar bem em qual Naviraí que queremos, 

porque é preciso ser projetada, não podemos deixar que a 

cidade cresça desordenada, infelizmente já perdemos parte 

da nossa origem, temos um quadrante central onde todas as 

avenidas convergem para uma praça e com o passar dos anos 

não se atentou para isso e fomos perdendo a forma, então 

hoje só temos de original e planejado o centro da nossa 
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cidade; então é preciso planejar e que seja efetivo e é com 

esse intuito que está trabalhando, mesmo com muitas pessoas 

falando que não estão trabalhando, mas não sabem o que 

realmente está acontecendo. Falou ainda que recebeu em seu 

gabinete um abaixo assinado dos moradores da Rua Arturo, 

solicitando a pavimentação da referida rua e outras 

próximas devido aos transtornos principalmente quando 

chove. Então afirma que está aqui mais uma vez e que nestes 

dois anos estará aqui para trabalhar e atender a população 

de Naviraí. Deseja que Deus abençoe essa nova diretoria e 

todos os vereadores desta casa de leis. O Vereador Marcio 

André Scarlassara cumprimentou mais uma vez a todos os 

ouvintes da Rádio Cultura FM e a população que se fez 

presente nesta casa de leis. Falou da sua alegria por ter 

participado da primeira aula de 2019 da Guarda Mirim, 

recebendo mais de cento e vinte alunos, onde as crianças 

recebem café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e 

muito mais do que isso, estarão sendo polidos e lapidados 

na parte moral, cívica, disciplina e escolar para serem 

grandes pessoas, enfim agradeceu a todos que fazer parte da 

guarda mirim, todos são muito importantes, como os 

colaboradores, grupo C.Vale, Fogo Atacadista que mantém a 

alimentação de primeira qualidade; a guarda mirim está em 

plena atividade pelo terceiro ano consecutivo sem 

interrupção e espera que fique cada vez melhor. Comunicou 

ainda que ele esteve em Brasília, sendo recebido pelo 

Ministro da Saúde, Mandetta, que se colocou a disposição de 

Mato Grosso do Sul e Naviraí, pedindo que sejam levados 

projetos para liberar o que for necessário; como vereador 

pediu ainda a retomada com urgência das cirurgias eletivas, 

porque não quer ficar sonhando com UTI, nem com 

regionalização do hospital, quer a realidade nesse momento, 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

quer salvar vidas, porque é muito triste ver a população 

Naviraiense sofrendo e padecendo, aguardando por dois anos 

por cirurgias simples, e para salvar vidas é preciso fazer 

essas cirurgias eletivas. Falou que o prefeito Izauri pode 

contar com o apoio de todos os vereadores, inclusive o dele 

que é da oposição e que fica fazendo críticas, mas é 

preciso colocar os pés no chão, é preciso o básico, como 

consultas oftalmológicas para a população que fica 

aguardando para a criança ir à escola, a troca das 

lâmpadas, uma pensão em Cascavel, uma pensão em Barretos, 

quer dignidade pra população, então estará sempre brigando 

para que ninguém precise se humilhar tentando conseguir o 

básico. É preciso trabalhar, correr atrás dos políticos em 

Brasília e Campo Grande, porque coisas acontecem lá, então 

o prefeito Izauri tem que ir com sua equipe buscar emendas 

através do Mandetta, Tereza Cristina, Geraldo Rezende, é 

preciso buscar soluções com eles para ajudar a população 

Naviraiense. Para finalizar se coloca a disposição de 

todos. Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Junior que 

cumprimentou Excelentíssimo Senhor Presidente, 

excelentíssimos vereadores, vereadoras, público que se faz 

presente ainda no horário adiantado, quase uma da tarde, 

seu amigo João Ravasine, Dalmo, Presidente da Uman, 

Joaninha presidente do Sol Nascente, pessoal da imprensa, 

Fernando Kamitani, gerente de desenvolvimento econômico, o 

último dos gerentes que permanece na sessão. Disse da sua 

satisfação de iniciar mais um ano legislativo, onde 

continuou trabalhando na virada do ano, no retorno das 

atividades da casa no dia 7 de janeiro e hoje retornando as 

sessões ordinárias desta casa de leis, importante porque 

teve a fala do prefeito e algumas cobranças já realizadas; 

parabeniza mais uma vez e deseja sucesso a essa mesa 
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diretora na pessoa do presidente Simon, deseja sucesso ao 

vereador Klein nessa nova empreitada, líder do governo 

nesta casa de leis; disse que neste ano acontece a virada, 

já foram cumpridos dois anos de mandato e estamos 

encaminhando para o fim, são os últimos dois anos e entende 

que toda avaliação, todo o planejamento, toda discussão que 

era necessária ser feita pra poder de fato organizar, 

atacar e enfrentar os problemas e as demandas do nosso 

município, são feitas no primeiro biênio, então entende que 

esse prazo já esgotou, agora é preciso executar, ver as 

coisas acontecendo de fato. Tivemos a presença do prefeito, 

infelizmente não ficou para as discussões, para os debates, 

mas de uma série de situações que foram colocadas, muitas 

delas já estão sendo faladas desde o início do mandato e 

pouco se viu de fato ser realizado. E o que é cobrado aqui 

é que as coisas de fato aconteçam, o planejamento é 

importante, sempre fala isso, as previsões, as demandas, as 

emendas que eventualmente virão para o município são 

importantes, o vereador que o antecedeu acabou de falar 

disso, da busca de recursos, tanto junto aos parlamentares 

estaduais quanto aos federais e governos estaduais e 

federais, mas é preciso ver a coisa acontecer. É preciso 

ver o dia a dia sendo bem executado, como a limpeza 

pública, o tapa buraco, remédios na farmacinha, cirurgias 

eletivas, atendimentos nos postos de saúde, a valorização 

do servidor público, o básico. E tem cobrado desde o início 

do mandato, tão somente única e exclusivamente o básico 

porque sabe das dificuldades do município, sabe que todos 

os municípios passam por dificuldades financeiras, mas quer 

que o básico seja realizado e sabe que pra isso tem recurso 

suficiente; e sempre que faz a cobrança também aponta 

possíveis soluções, e são sugestões e apontamentos que 
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podem servir para poder contribuir com que o município se 

desenvolva; além disso, também atua na busca de recursos, 

sendo anunciado aqui na fala do prefeito a licitação, e que 

o deixa bastante contente, para aquisição de uma pá 

carregadeira e uma escavadeira hidráulica, que ele citou 

até como um sonho das gestões anteriores de ter no parque 

rodoviário do município e hoje vai ter, é uma realidade que 

conseguiu junto ao deputado federal Vander Loubet do 

partido dos trabalhadores. Então essa doação é através das 

críticas, através das cobranças, mas também através dos 

apontamentos e da correria atrás dos recursos; assim como 

os recursos para o abatedouro da Juncal, recursos para 

poder ter a tão sonhada casa do mel, recursos que vem para 

poder contribuir com o município, recursos para o ar 

condicionado das escolas através dos parlamentares 

estaduais, então essa é a sua atividade, atendimento ao 

público, cobranças ao governo municipal, fiscalização e 

também a busca de soluções. Entende que com tudo isso 

consegue fazer um mandato parlamentar completo e nesse 

sentido quer relatar que a partir de hoje estará fazendo 

uma série de cobranças pra não correr o risco de não cobrar 

algo infundado ou que nunca tenha sido falado, e vai fazer 

questão de resgatar o panfleto de campanha do prefeito 

atual Dr. Izauri, onde estabelecia diversos compromissos 

com a população e vai cobrar em cima do que tinha sido 

comprometido durante a campanha eleitoral, porque só 

teremos uma nova política, a partir do momento que as 

promessas e os compromissos de campanha forem reais 

intenções de realização, e for motivação para que de fato 

esforço seja direcionado para o cumprimento desses 

compromissos; entende que ao cobrar tais compromissos 

contribui também com o governo por fazer a função da 
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lembrança, acionar a memória do governo do que foi 

panfletado e que foi comprometido com as associações de 

moradores e com as categorias de servidores. Então vai 

falar do primeiro, no dia 28 de setembro de 2016, as 

vésperas da eleição o Simted – Sindicato dos Trabalhadores 

em Educação convidou os dois candidatos a prefeito na 

época, Léo Matos e Izauri, a tomarem conhecimento e assinar 

a carta compromisso com o Simted, sindicato local e também 

com a federação dos trabalhadores em educação do Mato 

Grosso do Sul. Está em posse da cópia assinada pelo 

prefeito Izauri e dentre os compromissos quer destacar dois 

que até agora não foram cumpridos e entende que ainda 

restam dois anos que precisam ser observados. O primeiro é 

a questão do plano de cargos e carreiras, uma das demandas 

que o servidor público tem desde sempre, a reformulação do 

plano de cargos e carreiras da educação e a implantação de 

todos os servidores públicos, ainda não foi cumprido. Está 

aqui na carta compromisso assinada pelo prefeito municipal 

atual e também o compromisso que hoje está em vias de ser 

quebrado com certo descaso com os servidores públicos, que 

é a questão da jornada diária dos administrativos da 

educação, que conquistaram junto ao prefeito Léo em 2013, o 

direito de trabalhar seis horas diárias, direto, ou seja, 

carga horária de trinta horas semanais que está aqui entre 

um dos compromissos a redução da jornada para os 

funcionários administrativos da educação, para trinta horas 

sem redução de salário; esse compromisso foi assinado pelo 

excelentíssimo senhor Prefeito Municipal; o que tem agora é 

uma determinação já na volta do trabalho desses 

profissionais que acontece na quarta-feira, voltar a 

jornada diária de oito horas e a carga horária de quarenta 

horas semanais. Um compromisso que foi assumido de não 
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mexer nessa conquista de 2013 e a atitude completamente 

diversa daquilo que foi assumido, comprovando assim de tudo 

que foi falado aqui, não ouviu o prefeito falando, até 

porque ele não pode falar isso em público, a valorização do 

servidor público, isso não foi até o hoje uma marca dessa 

administração municipal, e é uma das suas maiores 

cobranças, valorização do servidor público, sem o servidor 

público valorizado não conseguimos ter um serviço público 

de qualidade. Desejou a todos uma boa semana, um bom ano de 

2019, que seja produtivo, proveitoso e que tenhamos êxito e 

que todos fiquem com Deus. Vereador Josias de Carvalho 

agradeceu a presença do Dalmo, Fernando, cumprimentou os 

ouvintes da Rádio Cultura e aproveitou que o Fernando 

Kamitani, gerente do desenvolvimento econômico está aqui, 

para que prepare um terreno para uma empresa que está em 

Colider, mas interessada em vir para Naviraí, onde hoje 

trabalha com trinta e cinco funcionários, uma empresa no 

ramo de fabricação de móveis e até climatizador; então é 

importante essas empresas virem para o nosso município e 

pode estar gerando empregos, que é o que a população mais 

quer. Foi falada uma lista de obras que foram executadas, 

outras que estão sendo executadas e outras preparadas para 

serem executadas; entende a dificuldade de todos os 

municípios, todos sabem da situação caótica econômica 

social que todo país enfrenta, não é fácil, os gestores tem 

trabalhado, mas às vezes não aparece a contento. Aproveitou 

para parabenizar o líder do prefeito, Klein que assumiu 

essa liderança hoje e é uma das pessoas que tem levantando 

uma das bandeiras que é regionalizar a saúde dentro do 

nosso município; foi feita uma equipe de dez vereadores 

juntamente com o prefeito, onde foram até o secretário de 

saúde, mas infelizmente o governo Azambuja que prometeu 
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regionalizar a saúde aqui, está caindo fora do compromisso 

e do jeito que está não dá mais pra tocar a saúde dentro do 

município, o gasto de cinquenta e quatro milhões tem 

prejudicado as outras demandas sociais do município, mas a 

saúde hoje tem sido uma das prioridades para o governo 

municipal. E como disse o vereador Júnior, recebemos 

críticas, mas essas críticas na verdade ajuda a entender 

melhor a população, óbvio que existem críticas destrutivas 

por interesses pessoais, como pré-candidatos a vereador que 

tem interesse de denegrir, ou da imprensa que tem interesse 

em pegar dinheiro público, mas também tem as críticas 

sábias, construtivas e que ajudam o município a crescer. 

Não nega que enfrentamos dificuldades, mas a câmara tem 

feito o seu papel correndo atrás de emendas parlamentares, 

apoiando o trabalho da administração diante das 

circunstâncias terríveis que vivemos, mas sempre cobrando o 

prefeito, e entende que as coisas não acontecem de um dia 

pro outro, ninguém tem uma varinha de condão, são processos 

que vai acontecendo gradativamente e temos mais dois anos 

aqui pela frente. Para finalizar disse que a porta do seu 

gabinete está aberta para pessoas que queiram trazer suas 

ideias, expressar sua opinião, ajudar Naviraí a crescer e 

também para atender as demandas. Parabenizou mais uma vez a 

mesa diretora composta pelo Simon, presidente, Fi da Paiol, 

vice-presidente, Rosangela, primeira secretária e ele, 

Josias de Carvalho, segundo secretário, essa mesa está 

aberta para atender demandas do município, ajudando o 

executivo e ajudando a população. 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 
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DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos cinco dias do 

mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove. 
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Ata lida e aprovada na _____ 

 Sessão ___________________ 

em  _____/_____/______ 


