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CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/10/2019. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro 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 Claudio Cezar Paulino da Silva; 

estando ainda presentes os vereadores: Antonio Carlos 

Klein, Ederson Dutra, Eurides Rodrigues, Fabiano Domingos 

dos Santos, Jaimir José da Silva, Lourdes Elerbrock, 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. O Senhor Presidente convidou o vereador 

vice-presidente Cláudio César para ocupar a segunda 

secretaria nessa sessão ordinária, em razão da ausência do 

vereador Josias que está em Dourados tratando a saúde de 

uma pessoa da família dele. Em seguida comentou: quero 

dizer aos vereadores que a partir de hoje, todas as nossas 

sessões serão transmitidas ao vivo pelos canais do Youtube, 

pelo Facebook da câmara, pelas redes sociais, mostrando a 

transparência que essa câmara presta à população de 

Naviraí, o trabalho que a gente faz aqui para a população 

acompanhar ao vivo, todas as nossas ações, proposições, 

todos os trabalhos da câmara, um dia muito feliz para nós, 

porque desde quando a gente entrou todos os vereadores e o 

presidente dessa casa, queríamos chegar esse momento, então 

hoje é um dia muito importante para nós, a população vai 

poder acompanhar nosso trabalho aqui e mais uma vez eu 
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repito, isso é amostra de transparência e de lisura do 

trabalho que a gente vem fazendo aqui, a gente tem muito 

orgulho, então a todos que nos ouvem, se quiser acompanhar 

também os trabalhos dessa casa pelas redes sociais, a 

partir de hoje vai ser transmitido. Em seguida determinou a 

primeira secretária para fazer a leitura do expediente – a 

primeira secretária informou que a ata da 32ª Sessão 

Ordinária de 2019 encontra-se a disposição na secretaria 

desta casa de leis. Ofício nº 46/2019 do Excelentíssimo 

Senhor Vereador Ederson Dutra, em justificativa à ausência 

na 32ª Sessão Ordinária do dia 15 de outubro do ano de 

2019. Informo que a ausência do Excelentíssimo Senhor 

Vereador na referida sessão, encontra-se devidamente 

justificada. 1ª Secretária: Apresentação dos Requerimentos, 

Pedidos de Informações, Indicações e Moções: Requerimento 

n° 200/2019 de autoria da Vereadora Lourdes Elerbrock; 

expediente endereçado ao Senhor Welligton de Mattos 

Santussi, Gerente de Saúde, requerendo informações sobre: 

a) a possibilidade do uso das ambulâncias do Hospital 

Municipal de Naviraí Antonio Augusto dos Santos - Virote, 

como empréstimo para a Caixa de Assistência dos Servidores 

do Estado de Mato Grosso do Sul - Cassems, unidade de 

Naviraí, em casos de extrema necessidade, na transferência 

de pacientes para outros municípios; b) a quem o Poder 

Executivo recorrer, quando um caso como esses ocorre. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra a 

vereadora autora - esse requerimento está se referindo a 

problemas que a gente tem visto diariamente com as pessoas 

que tem Cassems, porque a Cassems não tem um veículo para 

sair de Naviraí e o problema é que a Prefeitura não cede 

porque é um órgão particular, mas na hora que falta um 

medicamento ou uma coisa e outra na Santa Casa, a 
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prefeitura recorre à Cassems, então porque não colaborar na 

hora que precisa de uma ambulância, porque eu acho que uma 

mão lava a outra; na verdade eles deveriam se preocupar um 

pouquinho mais com a população e colaborar, não importa se 

é a Cassems ou se está pagando particular, então eu 

gostaria que analisassem bem isto e procurar resolver essa 

situação. Muito obrigada! O Senhor Presidente colocou em 

votação, sendo aprovado. Requerimento n° 203/2019 de 

autoria do Vereador Josias de Carvalho e outros edis; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Welligton de Mattos Santussi, Gerente de Saúde, requerendo 

que seja encaminhado, a esta Casa de Leis, um relatório 

atualizado a respeito da quantidade de cirurgias eletivas 

represadas no Hospital Municipal de Naviraí Antônio Augusto 

dos Santos - Virote. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador Marcio Scarlassara – 

bom dia a todos os ouvintes, bom dia ao pessoal que nos 

acompanha pelas redes sociais e aos vereadores presente; eu 

vou tomar a liberdade senhor presidente em discutir o 

requerimento do vereador Josias que não se encontra aqui 

hoje, por estar acompanhando a esposa em uma intervenção 

cirúrgica; é lastimável, é triste em ver a situação das 

cirurgias eletivas aqui no hospital em Naviraí; logo no 

início do mandato, nós tivemos reuniões aqui, eles pediram 

seis meses, quinze dias, vários prazos e todos os prazos 

nós demos, todos os prazos foi dado para eles e nos 

enganaram, com todos os secretários, Fabio Bonicontro que 

foi secretário, nos enganou dizendo que ia voltar tal dia, 

aí assumiu o Edvan, nos enganou também, aí assumiu o 

Wellington e até hoje não aconteceu a cirurgias eletivas; 

hoje mesmo uma mulher me procurou aqui com a bexiga caída, 



                       
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

precisa de uma cirurgia de períneo, veio outro procurando 

um proctologista, é humilhante para as pessoas que precisam 

de cirurgias e o pior que é feito todos os exames, marcam, 

perde os prazos dos exames e a pessoa fica sendo enganada 

por anos e anos; então eu pediria ao Prefeito Izauri, eu 

não vou cobrar o Welligton, secretário de saúde, não vou 

cobrar o Wellington, que eu entendo que a culpa não é do 

secretario de saúde, ele não tem culpa nenhuma, a culpa é 

cem por cento do Prefeito Municipal, que é o gestor, que é 

o Prefeito Municipal, se o Welligton não tem condições, que 

ele simplesmente tire a pessoa do cargo, agora eu não vou 

ficar xingando e nem ficar mais brigando, não adianta mais; 

eu acho que o único culpado, é o gestor geral de tudo e que 

foi eleito por votação, que é o Prefeito José Izauri de 

Macedo, não tem outro culpado, se vidas estão sendo 

perdidas em Naviraí e pessoas estão morrendo por 

negligência o Prefeito José Izauri de Macedo é o único 

culpado, somente ele é culpado pelo que está acontecendo em 

Naviraí; Obrigado, Presidente! O Senhor Presidente colocou 

em votação, sendo aprovado. Requerimento n° 204/2019 de 

autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior; 

expediente endereçado a sua Excelência Senhora Maria do 

Carmo Avesani Lopez, Diretora presidente da Agência de 

Habitação Popular de Mato Grosso do Sul, com cópia para a 

Senhora Rosana Aparecida de Souza Swensson, Gerente do 

Núcleo de Habitação Popular de Naviraí-MS, requerendo que 

sejam encaminhadas, a esta Casa de Leis, informações acerca 

da execução das próximas etapas do Residencial Interlagos 

II, no município de Naviraí, contendo: - o cronograma de 

execução da obra; - nome da Entidade Organizadora e da 

empresa responsável pela execução das próximas etapas. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 
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vereador autor – bom dia senhor presidente, bom dia nobres 

edis, bom dia a todos que nos ouvem através da Rádio 

Cultura, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, 

público que se faz presente nessa casa de leis, àqueles que 

nos ouvem pela Rádio Cultura também, bom dia a todos; 

primeiro presidente, aqui eu quero fazer uma menção 

juntamente com o vereador Fi da Paiol, vereadora Rosângela, 

acompanhamos a primeira etapa do Interlagos de muito perto, 

participamos de várias reuniões, porque aconteceram algumas 

dificuldades, vou colocar dessa forma para não entrar em 

detalhes, até porque a gente já relatou aqui na época, é 

pertinente a respeito dessas dificuldades, da divergência 

de informações, enfim, acompanhamos o trabalho da entidade 

organizadora, que é um modelo diferente de empreendimento, 

acompanhamos as famílias que foram contempladas nesta 

primeira etapa, com 59 unidades habitacionais e ao final 

disso Presidente e aqueles que nos ouvem, culminou com a 

entrega das casas no dia 28 de janeiro do corrente ano, de 

lá para cá, nós estamos no mês 10, então já se vão nove 

meses que aconteceu a entrega da primeira etapa, com o 

discurso e a fala dos representantes do governo do estado e 

da própria prefeitura, que logo em seguida, aliás, que já 

estavam organizando a próxima etapa, que seriam mais duas 

etapas, acabei me invocando aqui, são mais duas etapas, o 

que foi falado, uma de 31 unidades e outra de 30, 

completando 120 unidades, que foi o que inicialmente lá em 

2005 que foi conseguido esse projeto através da Agehab aqui 

com a Agehab do Governo do Estado, a gente participou de 

perto, aprovamos lei inclusive que versa sobre isso, 

inclusive posteriormente a obra nós aprovamos aqui, 

vereador doutor Klein, uma lei que alterava algo que a 

gente já tinha aprovado, que versava sobre a questão do ISS 
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para isentar a empresa construtora para não inviabilizar 

justamente as próximas etapas e outros empreendimentos 

habitacionais; porém passados nove meses não se tem notícia 

a respeito das próximas etapas, então o que nós estamos 

questionando é, já existe uma lista de contemplados, isso 

está publicado inclusive no site da Prefeitura e da Agehab, 

já tem a lista de quem são as pessoas que estão no aguardo, 

inclusive com cadastro de reserva bastante extenso, o 

programa que foi assinado, a lei, o decreto, já está tudo 

certo, porém já são nove meses sem sequer notícia das 

próximas etapas do bairro Interlagos 2, justamente isso que 

ele está perguntando, estamos encaminhando o requerimento 

para Agehab em Campo Grande e para Agência Municipal de 

Habitação também aqui em Naviraí, para que nós tenhamos uma 

resposta para poder também dar essa resposta, 

principalmente aquelas pessoas que já estão selecionadas e 

que estão aguardando o início e posteriormente a conclusão 

e entrega das suas casas. Obrigado! O Senhor Presidente 

colocou em votação, sendo aprovado. Indicação n° 159/2019 

de autoria da Vereadora Rosangela Farias Sofa; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Simon Rogério Freitas 

Alves da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí - 

MS, indicando que seja concedido o Prêmio XI de Novembro 

(Edição - 2020) ao Senhor Edvaldo Custodio Jorge Cidreira, 

com base no Decreto Legislativo n° 005/2010, que "Institui 

o Prêmio XI de Novembro, e dá outras providências". O 

senhor presidente solicitou à primeira secretária que faça 

o encaminhamento da mesma. Indicação n° 186/2019 de autoria 

do Vereador Claudio Cezar Paulino da Silva e outros edis; 

expediente endereçado as Vossas Excelências os Senhores 

Onevan José de Matos, Renato Pieretti Câmara, Lidio Lopes e 

José Carlos Barbosa, Deputados Estaduais pelo Estado de 
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Mato Grosso do Sul, indicando que intercedam junto ao 

Governo do Estado e ao Secretário de Segurança Pública do 

Estado de Mato Grosso do Sul para que se construa o 

Instituto Médico Legal do município de Naviraí-MS. Com a 

palavra o vereador Fi da Paiol - permissão para falar 

sentado. Bom dia presidente, bom dia vereadores, 

vereadoras, a todos que se fazem presente nesta manhã e 

todos que nos ouvem pela Rádio Cultura, agora também pelo 

Facebook transmitindo ao vivo a sessão; faço essa indicação 

para o governo do estado e mais uma vez indicado, cobrando 

e pedindo para os nossos representantes que atendem a 

região, deputado Onevan de Matos, Deputado Lídio Lopes e o 

Deputado Renato Câmara, esses três deputados que a gente 

tem na nossa região, então estaremos cobrando esses 

deputados para que interceda junto ao governo do estado 

para que o mais rápido possível seja solucionado; isso é 

uma demanda antiga, alguns vereadores já cobraram também o 

IML em Naviraí, uma cidade de aproximadamente cinquenta e 

quatro mil habitantes, mas se for ver toda região, passa de 

cento e cinquenta mil pessoas que depende de Naviraí para 

ser resolvido essas questões aí, então mais uma vez aqui, 

eu peço o empenho dos nossos deputados da região, que olhem 

para nossa região de Naviraí e os municípios vizinhos, vou 

estar cobrando a todos eles, agora se algum vereador quiser 

acrescentar para outro deputado também, pode ficar à 

vontade. O vereador Marcio Scarlassara solicitou um aparte 

- excelente indicação de vossa senhoria e a gente fica 

feliz em poder estar cobrando, mas já fizemos essa cobrança 

várias vezes, tivemos reuniões aqui, ainda bem que temos o 

doutor Gradella que está na cidade, é um legista, mas 

sozinho ele não consegue, teria que ter médicos “ad hoc” 

aqui na cidade que poderia ser nomeado, mas isso teria que 
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ter uma parceria do Governo do Estado, Prefeitura 

Municipal, os municípios em volta também, em Itaquiraí, 

Eldorado, Mundo Novo, ter seus médicos “ad hoc” também, 

porque hoje cai tudo em Naviraí, então tem que apertar o 

governo do estado, eu acho que isso é um problema do 

governo do estado, mas o município tem que estar atento 

também para poder resolver isso e cobrar junto com a gente, 

porque quem sofre é população de Naviraí, é quem tem uma 

perda grande, as pessoas que estão no trajeto de Naviraí e 

tem óbito aqui, pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, que 

tem que liberar um corpo, então é uma cobrança que temos 

que fazer para o estado, mas com apoio do prefeito Izauri, 

cobrando junto com a gente e os demais vereadores. 

Obrigado! A vereadora Cris Gradella solicitou um aparte - 

Bom dia a todos os presentes, bom dia presidente, eu queria 

complementar o seu requerimento, dizendo que o estado já te 

ouviu nas suas cobranças aqui, inclusive ontem saiu uma 

inscrição para o processo seletivo para médico legista, não 

é concurso, é um contrato temporário do Estado, a inscrição 

vai até amanhã para médicos que não tem especialização em 

ser legista, eu não sei como eles vão capacitar depois 

esses profissionais, mas qualquer médico pode se inscrever 

e a inscrição tá no site do concurso do estado 

www.concursos.ms.gov.br, alguma coisa assim e eles estão 

fazendo esse processo seletivo pelo estado, é o contrato 

temporário de dezoito meses para todas as sedes de 

microrregião, Paranaíba, Nova Andradina, Naviraí, porque 

esse problema de falta de legista, é em todo o estado, não 

é só aqui, por falta de concurso público, então 

emergencialmente o estado abriu esse processo seletivo, as 

inscrições vão até amanhã; a primeira fase é a inscrição e 

a segunda fase, análise de currículo, não vai ser prova. 
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Obrigado vereador. Com a palavra o vereador Fi da Paiol -  

que é bom, a gente fica feliz, cobramos há alguns dias 

atrás com assinatura de todos os vereadores dessa casa de 

leis, então foi aberta duas vagas para Naviraí para médico 

legista, que realmente está muito difícil um médico só para 

atender toda região, então praticamente impossível; 

gostaria novamente de pedir para vossas excelências, os 

vereadores, que também assinem junto esse pedido para que 

reforce mais junto ao Governo do Estado, para dar muito 

mais força. Obrigado senhor presidente! O Presidente Símon 

usou a palavra - Parabéns Vereador vice-presidente, Cláudio 

César pela indicação, gostaria de assinar junto e se 

possível pedir permissão ao senhor para colocar também o 

nome do deputado estadual Barbosinha, ele já foi Secretário 

de Segurança do Estado, tem uma experiência nessa área e a 

gente tem um contato com ele também em Campo Grande, sempre 

somos bem atendidos por ele lá, então gostaria que 

acrescentasse o nome do deputado nessa indicação. O 

vereador Fi da Paiol disse que com certeza Presidente, pode 

sim e se mais vereadores também tiver algum outro deputado, 

como eu já disse, estou endereçando aos três deputados que 

é da nossa região aqui e eu acho que eles tem que ter um 

olhar mais atento para nossa região, eu acho que eles 

deixam um pouco a desejar, mas se algum vereador tiver 

outro deputado também, fique à vontade para fazer a 

cobrança. O Presidente Símon perguntou se todos os 

vereadores gostariam de assinar a indicação do vereador 

Cláudio César; em seguida solicitou a secretaria desta casa 

para colocar o nome de todos os vereadores e acrescentar o 

nome do deputado estadual Barbosinha. O senhor presidente – 

solicito à primeira secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. Indicação n° 188/2019 de autoria do Vereador Eurides 
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Rodrigues; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, 

indicando que seja realizada a pavimentação das Ruas Jorge 

Amado, Ayrton Senna e Tim Maia, no Bairro Jardim Paraíso. O 

vereador autor solicitou a palavra – bom dia público 

presente, nobres vereadores e ouvintes da rádio cultura FM; 

estou fazendo esse pedido para os moradores que me cobram 

direto porque aquelas ruas estão abandonadas, então que o 

prefeito e a Ana Paula vão lá dar uma olhada para tentar 

resolver o problema dos moradores porque está feio, então 

vamos ver se conseguem fazer alguma coisa durante o 

mandato. Obrigado! O senhor presidente – solicito à 

primeira secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

Indicação n° 189/2019 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o 

senhor Gessé da Silva Andrade, Gerente de Serviços 

Públicos, indicando que seja realizada, com urgência, a 

troca de lâmpadas queimadas e danificadas nas seguintes 

ruas, em toda a sua extensão: 1) Pérsio Antunes de 

Oliveira, no bairro Harry Amorim Costa; 2) Piauí, Martinho 

Lutero, Inglaterra, Paz, Alemanha e Bunji Tadano, no 

Centro. O senhor presidente – solicito à primeira 

secretária que faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 

191/2019 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente de Administração, 

indicando que seja constituída uma comissão formada por 

funcionários da prefeitura, visando a elaboração e 

posterior implantação do Plano de Cargos e Carreiras, de 
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todas as categorias dos servidores públicos municipais do 

Poder Executivo. Com a palavra o vereador autor – Senhor 

presidente, demais vereadores, público que se faz presente, 

aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, hoje 

é a primeira transmissão ao vivo da câmara, sendo 

transmitido pelo youtube, inicialmente eu quero deixar aqui 

Presidente, nossa reivindicação porque que sei que é 

vontade de você excelência também, para que nas próximas a 

gente também tem a transmissão via facebook, que é uma rede 

social que atinge o maior número de pessoas, enfim é a mais 

popularizada talvez e o nosso intuito de fato, é que cada 

vez mais, a informação chegue e chegando em tempo real nos 

ajuda e com certeza informa a população e nos cumpre um 

papel importante, que é de levar conhecimento, levar 

informação a nossa população e nesse viés, nós estamos 

fazendo a indicação aqui e aí eu quero que fique bem claro 

a nossa intenção, cobrar a implementação, a elaboração e 

execução e outros verbos que estão relacionados a isso, do 

plano de cargos e salários dos servidores públicos 

municipais, é quase que chover no molhado, é uma das 

primeiras cobranças que tivemos nesse mandato, é uma 

cobrança recorrente dos mandatos anteriores e mais do que 

isso, é também e principalmente, uma promessa ou uma 

proposta, ou um compromisso de campanha de todos os 

prefeitos dos últimos, pelo menos que passaram por Naviraí, 

absolutamente todos sem exceção na época do processo 

eleitoral, se comprometeram com servidores públicos 

municipais em implementar o plano de cargos e carreiras, o 

que não foi diferente do prefeito atual, prefeito Izauri, 

eu estou aqui com a cartilha, a revista retomada do 

desenvolvimento, que para você que tem guardado pode 

acompanhar, na página 7 que trata de trânsito e segurança 
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pública e trata também de servidores públicos municipais, 

tem aqui uma proposta, um compromisso que diz o seguinte, 

estudar a aprovação do plano de cargos e carreiras em todas 

as categorias dos Servidores Municipais e o que nós estamos 

pedindo é exatamente isso, o cumprimento do compromisso que 

foi feito da campanha; aí alguém pode me falar que o índice 

está acima, nós sabemos disso, inclusive abrimos uma 

investigação aqui através da câmera para discutir o índice 

da folha de pagamento, porém o fato do índice estar acima 

do permitido, não pode ser usado como pretexto “Ad Eternum” 

ou seja eternamente, para não atender as reivindicações dos 

servidores, eu entendo inclusive que o plano de cargos e 

carreira ele traz benefícios para os servidores sim, mas 

ele traz também segurança jurídica e outra, ajuda a gestão 

a organizar a casa, hoje um dos maiores problemas da 

gestão, pelo menos é o que se fala, é o controle da própria 

folha de pagamento e o plano de cargos e carreira, ele tem 

essa capacidade também de ajudar no planejamento, que é 

algo que peca muito, mas muito essa gestão; quando a gente 

fala dos problemas aqui, fala de saúde e a gente acabou de 

falar, o vereador Márcio usou a palavra, quando fala de 

outras áreas, necessariamente a gente acaba esbarrando na 

questão da folha de pagamento e uma das formas de trabalhar 

essa folha é justamente através do plano de cargos e 

carreira, não é só cortes, não é só diminuir, não é só 

demitir, a gente precisa ter planejamento, então mais uma 

vez eu estou aqui indicando, já nem é um requerimento, é 

uma indicação para que seja formada uma comissão de 

servidores mesmo, não precisa contratar ninguém não, não 

precisa contratar ninguém para fazer isso, já existe um 

plano pré-elaborado para poder trabalhar isso, se vai ser 

implantado amanhã ou depois ou daqui um ano ou só com o 
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próximo Prefeito, isso a gente ainda não sabe, mas é 

importante que esse trabalho inicie, nós já estamos 

finalizando o terceiro ano de mandado e não tem dessa 

gestão, não tem absolutamente nada, nenhuma iniciativa, nem 

um esboço sequer de um plano de cargos e carreira, então 

isso é inadmissível, não dá para a gente chegar no ano que 

vem novamente, daqui a exatos um ano ou um pouquinho antes 

e ver nos palanques mais uma vez, os pretensos candidatos a 

prefeito falar novamente que vai implantar o plano de 

cargos e carreira, isso já virou piada, nós precisamos ter 

atitudes concretas nessa direção e aí estou fazendo uma 

sugestão aqui que não está na própria indicação, mas estou 

fazendo uma sugestão já que foi contratado a Consultoria 

Tiossi Júnior e Barboza Advogados Associados, que foi 

contratada para poder rever, para poder verificar a 

situação da folha de pagamento, porque não aproveitar o 

expertise, essas pessoas, o conhecimento que eles tem, para 

também ajudar essa comissão a elaborar um plano de cargos 

carreira que seja compatível com a realidade de Naviraí e 

que seja exequível, que seja algo concreto, palpável para a 

gente iniciar de verdade a apontar no caminho da 

valorização dos servidores públicos municipais. Obrigado! O 

Vereador Ederson Dutra solicitou a palavra – bom dia 

presidente, nobres edis, público presente, Valdomiro, João, 

Júlio; parabéns presidente pela iniciativa da 

transparência, da transmissão em tempo real pelas redes 

sociais; esse requerimento que o vereador Júnior fez hoje 

foi o meu primeiro requerimento como vereador, meu primeiro 

ato como vereador no começo de janeiro foi solicitar ao 

prefeito Izauri, porque é uma tarefa longa, é demorado você 

fazer esse plano de cargo e carreira tão prometido aos 

funcionários e infelizmente Presidente Simon foi prometido, 
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na cartilha do prefeito Pinóquio foi prometido, mas não foi 

cumprido; essa cartilha é a cartilha da mentira, a cartilha 

não conseguiu iludir dezenove mil, cento e vinte eleitores, 

essa é a realidade e hoje quando você procura o Executivo 

Municipal e procura o gerente do nosso prefeito, o mínimo, 

agora não estou falando mais plano de cargo e carreira, o 

mínimo ele vai lá e contrata assessoria e gasta milhares de 

reais onde não precisa gastar, quando eu falei que uma 

caneta bic resolveria o problema; tiramos como base os 

nossos garis, que fizeram uma solicitação pedindo para 

mudar o horário da coleta, porque começam a fazer a coleta 

meio-dia e o sol está muito quente, queriam mudar o horário 

para de manhã cedo ou a tardezinha, o serviço é feito do 

mesmo jeito, mas não deixaram, não deixaram; para os cargos 

comissionados tudo, mas para os concursados nada, é 

perseguição com os garis, é perseguição com os agentes de 

saúde, os técnicos de enfermagem; aí Presidente eu vou 

pedir a vossa excelência para entrar em um assunto, é um 

assunto polêmico, é um assunto que a população tem que 

ficar sabendo que aconteceu, tem que ser esclarecido o 

fato; eu peço perdão a vossa excelência para entrar nesse 

assunto que foi a prisão do doutor Fabrício, que foi o 

ápice da saúde, o ápice do caos da saúde no município de 

Naviraí; vamos começar de como foi o procedimento, teve uma 

desavença, uma má gestão entre eles, o doutor Fabrício, 

levou o papel ou não levou o papel, o doutor Felipe mandou 

o documento para essa casa de leis informando que no dia 14 

ao dia 30 não teria anestesista na Santa Casa, todos os 

vereadores receberam aqui através do presidente, todos os 

gabinetes receberam um papel; o nosso querido gerente de 

saúde, com a anuência do prefeito Izauri solicitou um 

trabalho do doutor Fabrício, que eu não vou entrar nessa 
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seara da administração dele, solicitou um serviço, só que o 

doutor Fabrício, por má gestão ali e falha de comunicação, 

parece que ainda tinha vínculo com a prefeitura, o 

Wellington em vez de resolver o problema com o doutor 

Fabrício e com o prefeito, levou o problema ao Ministério 

Público, ao doutor Daniel; o doutor Daniel quando viu 

aquela situação e tinha um caso de vida ou morte, falou o 

que é isso, como que o cara não quer trabalhar; o doutor 

Daniel fez o procedimento correto; o secretário de saúde 

com a anuência do prefeito chega para motor e fala que vai 

morrer alguém de hoje para amanhã, o cara está contratando 

e não quer trabalhar, não informou que tinha um documento 

para trás; o doutor Daniel sabiamente para salvar uma vida, 

falou para atender, infelizmente deu no que deu; chamaram o 

doutor Eduardo Lucena, delegado, fizeram a prisão do doutor 

Fabrício, porque para o ministério público e para o 

delegado, estava legal; o delegado e o promotor fizeram o 

papel deles, não tem nada de ilegal nesse procedimento, o 

problema, o erro, está na gestão, está na gestão que não 

informou ao delegado, não informou o promotor, que tinha um 

documento que foi enviado essa casa de leis através do 

diretor clínico da Santa Casa, que não teria mais 

anestesista num certo período, do dia 14 ao dia 30 e o 

doutor Fabrício foi preso no dia 16, então eu quero chegar 

que o procedimento do delegado e do promotor está correto, 

o que não está correto é a má índole da gestão, a gestão 

não conseguiu resolver o seu problema com altivez, com 

sabedoria, deixou chegar a esse ponto de um médico ser 

preso no município de Naviraí, porque não quis atender uma 

paciente que corria risco de vida e todo médico não falou 

que não quiser atender alguém, tem que ser preso mesmo, só 

que faltou o esclarecimento da gestão; a culpa é do 
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Prefeito Municipal e do gerente de saúde que não sabe fazer 

o seu trabalho, infelizmente, eu não estou aqui para 

defender Fabrício, eu não estou aqui para defender o doutor 

Daniel, não estou aqui para defender o Doutor Eduardo 

Lucena, eu estou aqui para falar a verdade, tudo isso 

aconteceu por má gestão, por incompetência do prefeito, por 

incompetência do Wellington e por pura maldade que fizeram 

com o médico, este é o x da questão, temos que falar aqui 

na tribuna, o povo tem que saber o que aconteceu, porque 

saiu em todos os jornais, saiu em todos os sites, saiu até 

na televisão, isso é negativo para o nosso município; agora 

o doutor Vendramini pediu licença médica para tratamento 

psiquiátrico, hoje não temos anestesista no município de 

Naviraí, nós não temos anestesista e aí quem vai resolver a 

situação? Vamos mandar nossas grávidas para Dourados para 

fazer parto? É essa saúde que nós queremos para o município 

de Naviraí? É isso que estamos precisando da nossa gestão? 

É isso que precisamos? Nós tínhamos dois anestesistas, não 

temos mais nenhum, o procedimento que foi feito com o 

Fabrício até chegar ao Welligton, está tudo errado; do 

Welligton pra frente, do Delegado e promotor está correto; 

se eu chego ao ministério público e falo ao doutor Daniel 

que vai morrer uma mulher amanhã, que o cara é contratado e 

não quer trabalhar, o que é que o promotor vai fazer? Vai 

tomar as atitudes cabíveis. Ou atende ou vai preso. A lei é 

bem clara. Só não levaram o documento que foi encaminhado 

para essa casa de leis para o promotor. Se o Fabrício fez 

uma rescisão tácita com o Welligton, ele deveria ter falado 

isso para o promotor; só que quem paga um preço alto, 

sempre é a população, infelizmente; então presidente, eu 

precisava esclarecer esse fato, porque foi muita conversa 

na cidade; e a canalhice não foi do Ministério Público, a 
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canalhice não foi do doutor Eduardo Lucena, a canalhice 

veio do prefeito e do gerente de saúde, essa é a realidade, 

essa é a verdade, veio deles; ontem tivemos uma reunião com 

prefeito aqui e eu entrei calado e saí mudo, porque eu não 

consigo ficar patinando no mesmo lugar, porque assim eu não 

tiro o pé do chão, esse homem não traz uma proposta para 

saúde, não traz nada, só traz coisa ruim para saúde, 

infelizmente; se ele faz isso com o Fabrício, que é filho 

do Pedrinho, que foi quem comandou a campanha dele, imagine 

com a população menos carente. O vereador Marcio 

Scarlassara solicitou a palavra por questão de ordem e pela 

liderança do PSB. O senhor Presidente solicitou um momento 

para determinar que a primeira secretária faça o 

encaminhamento da indicação 191 de 2019 do vereador Junior.  

O senhor presidente – solicito à primeira secretária que 

faça o encaminhamento da mesma. Usou a palavra o Vereador 

Marcio – senhor presidente eu também não poderia passar em 

branco, primeiramente dar os parabéns ao senhor presidente 

Símon, que conduziu essa crise da saúde com sabedoria, 

acompanhou tanto na delegacia, quando esteve lá, tanto 

reunindo todos os vereadores, chamando o prefeito, chamando 

o secretário de saúde, esteve atento ao que aconteceu; 

então eu quero relatar a população, o empenho de todos os 

vereadores nesse fato terrível, que o vereador Neninha 

acaba de relatar; fato esse presidente Simon, nós viemos 

relatando aqui todos os dias, em todas as sessões, apenas 

chegou o caos; também dar os parabéns ao Neninha pela fala, 

sempre forte, um padrão da sua família, do seu pai para 

falar a verdade; doa a quem doer, o senhor tem falado e é 

isso que nós precisamos, mas eu fico triste de ver essa 

situação; vereador Klein, o senhor que você que foi 

oposição ao governo Léo, falava a verdade para o Léo, 
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muitas vezes debatemos muito, te respeito como parlamentar, 

assim como o Fabiano, a Lourdes, vereador Júnior, temos 

opiniões, quanto embate já travamos aqui, mas sempre pelo 

bem comum; quando a gente sai daqui, a gente conversa e 

queremos o bem, agora a situação que se encontra Naviraí 

hoje é lastimável, é vergonhosa, temos que ter vergonha do 

que está acontecendo; eu não sei se o prefeito está em 

surto, se está doente, está com síndrome do pânico, não sei 

o que acontece com ele, mas ele tem que se tratar, porque a 

população de Naviraí está morrendo e o único culpado pelos 

erros, é ele, não é o secretário da saúde não, eu saio em 

defesa do Welligton, não é culpa dele não, quem manda no 

Welligton é o prefeito, se ele não deu conta do recado, dá 

a carta de demissão e manda seguir o caminho para colocar a 

pessoa que dê certo; então o único e exclusivamente culpado 

do caos que se encontra em Naviraí, é o Prefeito José 

Izauri de Matos, desculpe, Macedo, nem sei o nome dele 

porque ele não se faz presente na cidade, é uma pessoa que 

veio para trazer a discórdia e o mal para Naviraí, eu não 

sei o que passa pela cabeça dele, o que ele tem em mente, 

mas hoje pessoas morrem em Naviraí por negligência; e 

Vereador Simon e população, nós estamos ainda sem 

anestesista em Naviraí, não tem anestesista em Naviraí e 

porque não tem? Porque não temos gestão, porque não temos 

Prefeito. Também não temos em Naviraí, neurologista e temos 

um médico aqui; presidente Simão, domingo eu fui ao 

hospital, peço permissão aqui para falar do filho do 

Paulinho da Agrocampo, pessoa tradicional da cidade, teve 

um acidente de moto, três dias o menino lá, com coágulo, o 

Doutor Felipe que é um santo, cuidando do menino; eu pedi 

um favor para um médico de fora analisar a tomografia do 

menino, com traumatismo craniano, o médico analisou e 
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conversou com o Felipe; nós temos neurologista na cidade, 

quantas vezes aqui batemos na tribuna para chamar o Doutor 

Tiago para trabalhar, quanto imploramos para pegar o 

neurologista para trabalhar, o quanto pedimos? E o doutor 

Tiago está à disposição para trabalhar, mas a pessoa pode 

perder a vida tendo um médico aqui, tendo um paciente que 

precisa; o que acontece que eles não chamam o Doutor Thiago 

para trabalhar? Qual é o impedimento que tem? Qual é a 

raiva que tem do doutor Tiago para não chamar para 

trabalhar? Não tem explicação; o Tiago falou que iria 

atender o menino e atendeu, conversou com o Felipe, passou 

medicação, mas nós não podemos ficar a toda hora pedindo 

favor e a hora em que ele não puder intervir, vai morrer a 

pessoa? Eu saí de Naviraí para levar uma paciente para 

fazer parto em Dourados mesmo tendo médico ginecologista, 

mas por falta de anestesista, isso é incompetência Izauri, 

você é incompetente Izauri, você deveria ter vergonha, 

deveria terminar seu mandato com dignidade ou pedir 

renúncia do teu cargo; Como você consegue prefeito Izauri 

dormir à noite, colocar a cabeça no travesseiro? É na base 

de calmante e de remédio que você faz isso? Porque quando 

eu faço mal para alguém, eu não consigo dormir e você tem 

feito mal para a cidade toda prefeito Izauri. Você tem 

matado pessoas por incompetência. Não estamos falando aqui 

de roubo, de nada não, apenas de negligência. Até quando 

prefeito Izauri, o senhor vai ficar nesse marasmo? Não vou 

mais criticar nenhum gerente aqui não, eles não merecem ser 

criticados, jamais. A única pessoa que temos que criticar, 

cobrar é o José Izauri, que quis por vaidade e por ego, ser 

prefeito, para dizer eu sou prefeito de Naviraí, para 

colocar pessoas despreparadas ao seu lado. O que você tem 

na cabeça prefeito Izauri? Pensa comigo prefeito Izauri; 
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mulheres grávidas saindo daqui de madrugada embaixo de 

chuva, de ambulância para ir para Dourados; crianças 

podendo nascer com traumas, com sequelas; e você dorme à 

noite Izauri, me responde, vem aqui na tribuna e usa a 

palavra para falar com a população; é triste prefeito 

Izauri o que o senhor tem feito com a população, é 

lastimável, eu acho inadmissível e que está fora do seu 

juízo mental, não tem condições; e senhor presidente, se 

for o caso, temos que pedir uma avaliação clínica dele, a 

interdição desse prefeito, nós temos poder para isso, ele 

que passa por uma junta médica, porque não está normal, não 

tem mais condições, agora ele que venha se defender aqui, 

use a tribuna, fale para nós, não vou fazer porque não 

quero fazer, ou eu vou fazer porque eu quero; agora o que 

ele tem feito em Naviraí população, é covardia, é covardia; 

aqui nós aprovamos a lei para contratar os médicos, cadê os 

médicos, a lei foi aprovada; a culpa é da Viviane da 

licitação? Manda ela embora, não deu conta de fazer, manda 

embora. A culpa é do Welligton, manda embora, mas contrata 

os médicos para trabalhar. Desculpa pelo desabafo, mas é 

triste ver a covardia que esse Senhor tem feito para 

Naviraí, ele é uma covardia na saúde, é um pecado humilhar 

os pobres; ele deve estar dando risada, deve estar feliz ou 

é um psicopata. Muito obrigado senhor presidente! O Senhor 

Presidente falou – mais algum vereador quer usar por 

questão de ordem para falar desse assunto? Eu vou deixar 

todos os vereadores que quiseram utilizar de questão de 

ordem, dado a importância dessa matéria da questão dos 

anestesistas para o município, sendo que não vai permitir 

aparte da fala do vereador e pede a todos que sejam 

sucintos para a gente poder tocar a sessão normalmente 

depois. Usou a palavra o vereador Doutor Antonio Carlos 
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Klein – senhor Presidente, senhores vereadores, população 

de Naviraí, são situações realmente lastimáveis que 

acontece em nossa cidade, mas não quero contestar a palavra 

do vereador Márcio e de nenhum outro vereador, só fazer 

alguns esclarecimentos que eu acho de suma importância, 

porque quando nós acusamos alguém de alguma coisa, nós 

temos que estar fundamentados e sabemos até o porquê que se 

chegou, então como é uma acusação que faz veementemente 

sobre o prefeito atual, ela tem que ser bastante ponderada 

e tem que ser visto o quadro de saúde de Naviraí; eu sou 

vereador que desde a gestão do Zelmo, do segundo mandato do 

Zelmo, passei pelo Léo Matos e agora estamos aqui com o 

Izauri e desde que eu entrei aqui, as reclamações sobre a 

saúde de Naviraí já existiam e sempre se falou em Naviraí 

da máfia do sapato branco e outras coisas mais em razão do 

atendimento que que é dado a saúde pública de Naviraí; não 

vamos questionar aqui a questão de médico, se atende bem, 

se atende mal, se ganha muito, ganha pouco, só esclarecer a 

população de Naviraí que a folha de pagamento, só de médico 

atualmente em Naviraí no mês de setembro chegou a 

novecentos e noventa e seis mil reais, quase um milhão de 

reais sendo pago para os médicos em Naviraí, Servidores e 

todos os médicos, Alexandre, Anaeliza, Eliane, todos os 

médicos estão aqui relacionados na folha de pagamento, o 

total da folha de pagamento é novecentos e noventa e seis 

mil quinhentos e quarenta e cinco, tem os descontos que 

foram feitos, líquido seiscentos e noventa e quatro, entra 

encargos, mas na folha de pagamento, do gasto da prefeitura 

com os médicos é novecentos e noventa e seis mil reais, 

quinhentos e quarenta e cinco, tem descontos que são 

feitos, aqui está bem claro, mas não sei se foram descontos 

de adiantamento, se é previdência, não sei o que é, mas a 
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folha de pagamento é quase um milhão, que antes era um 

milhão e duzentos e pouco, mas nós fizemos uma CEI, fizemos 

levantamento e quase até que se pretendeu a cassação do 

prefeito porque se gastava com a saúde e se gasta com a 

saúde ainda agora com um pouco de redução, mais 82% 

recursos da saúde, só com folha de pagamento de pessoal, 

tem incluindo aqui também os médicos, então não é uma 

situação assim tão fácil de chegar e acusar o Prefeito, é 

isso, é aquilo, a situação de saúde de Naviraí é uma 

situação que se estende ao longo dos anos para trás, todos 

nós sabemos disso, não é de hoje o problema da saúde de 

Naviraí, o que nós podemos aqui elogiar é que o atendimento 

que os médicos fazem aos pacientes que são atendidos e isso 

eu vejo in loco que eu vou ao hospital, é que todos são bem 

atendidos, existe as dificuldades todas, mas é a questão de 

pagamento, de dinheiro e a saúde precisa, a situação hoje 

não é só de Naviraí; eu tenho um cunhado que é presidente 

da fundação de saúde de Astorga, no Paraná que vive a mesma 

situação, não consegue médico para operar, então é uma 

situação nacional e que ao invés de nós colocarmos para 

população toda, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro 

que é um caos, nós temos que fazer ações no sentido de 

ajudar a administração, para resolver a questão da saúde de 

Naviraí; então eu não estou fazendo a defesa do prefeito, 

nem do Welligton, são questões bastante profundas, mas que 

está sendo feito gestões junto a secretaria de estado de 

saúde, os vereadores sabem, porque estivemos recentemente 

ouvindo o que o secretário de saúde falou sobre a saúde de 

Naviraí, então nós temos que agir de uma forma que se 

resolva; a questão da prisão do médico, infelizmente 

aconteceu, não deveria ter acontecido, mas a gente vai além 

da questão, se houve pedido de demissão ou não, à questão é 
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que existia uma mulher que precisava de um tratamento de 

urgência naquele no momento e que a disponibilidade que 

tinha do médico, era aquele médico e o ministério público 

acabou agindo, então não vamos discutir o mérito disso, mas 

a situação é essa, se procura fazer o máximo possível para 

atender, mas foge das condições financeiras do município de 

pagar as vezes o que o médico quer, então é esse o 

problema, e dentro da realidade do nosso município nós 

temos aí uma renda média da população em torno de 4 

salários mínimos, por levantamento feito da associação 

comercial de Naviraí, quando nós vamos aí fazer uma folha 

de pagamento que o médico chega ao pagamento de quarenta 

mil reais por exemplo, foge da realidade do município, 

então o município procura adequar a questão dos gastos com 

a necessidade e aí esse ponto de equilíbrio tá se tentando 

chegar e a busca do prefeito e do Welligton é nesse 

sentido; vamos procurar ajudar no sentido de resolvermos 

isso para que tenhamos um hospital com melhor atendimento 

ainda, com as especialidade que precisam, mas é preciso 

ajuda e a colaboração de todos para que nós possamos chegar 

nesse bem comum em favor da população e que os médicos se 

sintam bem pagos, que a população seja bem atendida e que 

nós tenhamos uma saúde de qualidade em Naviraí. Obrigado 

presidente! Por questão de ordem, concedida a palavra ao 

vereador Júnior - Eu também não poderia deixar de me 

manifestar senhor presidente e aí eu quero pegar alguns 

pontos da fala dos vereadores que me antecederam, assim de 

forma bem tranquila, bem objetiva também para poder 

esclarecer, é importante que a população nos ouça aqui e 

consiga absorver também os diferentes pontos de vista que 

existem nessa câmara, nós somos aqui treze cabeças 

diferentes, com vivências diferentes, com conhecimentos 
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diferentes e que enxergamos a realidade de maneiras um 

pouco diferentes e aí eu quero começar minha fala; de fato 

hoje nós vivemos um momento muito ruim da saúde, muito 

ruim, e não é aqui longe de mim fazer propaganda negativa 

do município, não é isso, nós precisamos aqui demonstrar de 

forma clara e objetiva para quem nos ouve, para a população 

que acompanha o nosso mandato, que nós não estamos alheios, 

que nós estamos vendo o que está acontecendo, que nós 

estamos buscando adotar providências, além de imprimir 

cobranças veementes aqui, para que as coisas voltem a 

acontecer dentro da sua normalidade; eu concordo que a 

saúde sempre foi um tema recorrente nesta casa de leis, 

assim como deve ser em todas os todos os parlamentos do 

Brasil afora, porque de fato é uma das questões mais 

sensíveis, é uma das questões que mais afligem a nossa 

população e de fato é uma questão de ordem nacional também, 

porém, o cuidado que a gente precisa ter e eu já tenho 

falado isso várias vezes presidente, que quando nós saímos 

em campanha eleitoral, nós não podemos abrir mão dessa 

narrativa, quando nós saímos em campanha eleitoral, a gente 

precisa falar a verdade para as pessoas, a gente precisa se 

comprometer com aquilo que a gente sabe, que a gente fala 

do que a gente sabe, a gente fala daquilo que a gente 

entende e aquilo que a gente não entende admite, tenha a 

humildade de falar, não entendo vou procurar saber, vou 

consultar quem sabe mais que eu, vou juntar um grupo para 

poder estudar junto; a campanha eleitoral jamais pode ser 

distante ou desconexa com a gestão, a atuação do mandato, 

porque se a gente faz isso, a gente só confirma cada dia 

que não se deve acreditar na política, quando na verdade o 

nosso esforço diário aqui é justamente o contrário, é fazer 

com que as pessoas acreditem, que é possível fazer mudança 
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sim através da política, que é possível sim acreditar nas 

pessoas que se dispõe a sair candidato, as pessoas que se 

dispõe a estar aqui onde nós estamos e aí eu preciso 

resgatar uma fala do atual prefeito Izauri, quando da época 

da campanha com muita veemência, tanto em palanques, quanto 

em programas de rádio, sei disso porque participei 

ativamente da campanha como candidato que fui e ele falava 

na época, que Naviraí tinha uma das melhores saúdes do 

Estado, isso não sou eu que estou inventando, isso aí 

qualquer arquivo que foi pesquisado, os programas 

eleitorais está lá nas propostas de palanque, está lá, 

Naviraí tem uma das melhores saúde do Estado, era o que 

dizia o Prefeito José Izauri em 2016 quando da época da sua 

campanha e aí eu pergunto, hoje é possível que ele vá a 

rádio dizer que Naviraí tem uma das melhores saúde do 

estado? É possível que na próxima campanha nós tenhamos 

algum candidato nessa situação atual e que vai conseguir 

dizer que Naviraí tem uma das melhores saúde do estado? Eu 

duvido muito, mas segundo ele em 2016 nós tínhamos. E aí 

essa confusão na administração nos causa confusão também, 

nos causa espanto, quando nós temos, por exemplo, um 

secretário de estado de saúde que diz que o nosso problema 

não é dinheiro, é gestão, quando nós temos os 

representantes do governo que aqui estiveram na sexta-feira 

tratando da vinda do governador, que quando fui cobrar a 

respeito do financiamento da Saúde, olha para mim, me possa 

dados que eu não tinha por assim dizer e com veemência diz 

Vereador o problema da Saúde de Naviraí não é dinheiro, é 

gestão, é gestão e o que de concreto está sendo feito para 

melhorar essa gestão? E é essa a nossa cobrança e aí ao 

chegar ontem, nós tivemos de fato uma reunião com prefeito 

como disse o vereador Ederson, onde cobrei, fiz questão de 
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cobrar essa questão da gestão, porque me parece uma 

injustiça muito grande quando a gente quer discutir uma OS 

ou uma Fundação para ocupar o nosso Hospital Municipal sem 

dar a mínima chance da gestão municipal, dos Servidores 

Públicos de tocar o hospital com as devidas condições, nós 

há mais de um ano não temos um diretor, uma diretora do 

hospital municipal e aí falar que não tem gestão no 

hospital, que a gestão é ineficiente é muito fácil, não tem 

nem gestor, como é que compara uma gestão sem gestor e 

dizer que o secretário de saúde consegue absorver, não 

consegue, tá provado que não consegue, não é porque eu não 

quero que ele não consiga, é porque ele não conseguiu 

mesmo, já tem um ano que a gente tá vendo o desgaste ao 

ponto que nós chegamos de encaminhar cesáreas para Dourados 

por falta de anestesista e não falo isso para denegrir a 

imagem de Naviraí, muito pelo contrário, eu sou nascido e 

criado aqui, eu quero minha cidade bem, faço questão disso 

e trabalho muito por isso, mas a gente precisa mostrar para 

as pessoas que nós estamos atentos a tudo que está 

acontecendo, nós não estamos alheios e concluo dizendo o 

seguinte, a câmara tem trabalhado e muito, nós temos feito 

inúmeras sugestões, temos corrido atrás de recursos, temos 

corrido atrás dos nossos parlamentares, do Governo, do 

Estado, prova disso é o que o vereador Fi da Paiol acabou 

de comentar a respeito do IML, reivindicação da câmara, o 

processo seletivo foi aberto, obviamente que eu não quero 

acreditar que fomos nós que movemos toda máquina sozinhos, 

mas nós contribuímos para isso, nós fizemos e estamos 

fazendo a nossa parte e chega ao ponto de todo o trabalho 

que foi feito por esta casa, que foi feito pela comissão 

encabeçada pelo líder do prefeito, para chegar a uma 

conclusão de que eventualmente a OS seria uma alternativa 
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viável para a administração do hospital e nós ouvirmos 

ontem do próprio prefeito, que já não sabe mais se essa é a 

melhor alternativa e aí nós temos hoje um projeto para 

voltar versando sobre isso, eu já não tenho condições de 

votar esse projeto hoje presidente, não tem, porque se nem 

o gestor, nem o chefe do executivo sabe se vai ser o 

melhor, então nós não podemos fazer isso e para finalizar 

de verdade, a gente mede a conexão das propostas de 

campanha, com a realidade do mandato, através daquilo que é 

proposto, aqui no tópico da saúde tem oito itens, dos oito 

e aqui fala de hemodiálise, fala de Hospital Regional, fala 

de diminuição do tempo de espera para consultas, fala de 

maior número de especialidades, nós fizemos justamente o 

contrário, fala de ações preventivas, eu consigo aqui 

enxergar uma só, que foi cumprida, que é promover 

regularmente campanhas de vacinação a fim de minimizar a 

possibilidade de epidemias, o que é total responsabilidade 

do governo federal, o município só executa, então das oito 

propostas que foi colocada, uma que sequer depende do 

município, foi de fato cumprido, isso nos deixa bastante 

infeliz, nos deixa bastante preocupado e indignados com a 

atual situação da saúde do nosso município. Obrigado! Com a 

palavra a vereadora Lourdes Elerbrock - Bom dia a todos, 

nós estamos num impasse tão grande, tão infeliz para 

Naviraí, de saber que nós temos pessoas aí morrendo e as 

que não estão morrendo, estão indo para Dourados com vaga 

zero, porque não tem condições de trabalho do prefeito e do 

gerente de saúde em conversar, em acertar a situação dos 

médicos anestesistas, ontem, sinceramente acho que foi a 

pior de todas as reuniões que eu participei da minha vida, 

de ouvir o prefeito fazendo conta, será que ele aceita 

isso, será que isso está certo ou será que isso não está 
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certo, como é que pode um prefeito chegar numa reunião com 

os vereadores e fazer essa pergunta, quando deveria fazer 

para os profissionais? Ele tinha que saber se precisa, se 

nós precisamos desesperadamente destes profissionais, ele 

deveria conversar com eles e procurar saber o que é que 

eles querem e o que precisam para trabalhar com garra e com 

amor? Porque não é possível alguém chegar e prender um 

profissional porque ele deixa de atender, porque ele não 

está satisfeito com salário dele, a gente deveria saber o 

motivo, porque se você trabalhou, se você estudou uma vida 

inteira, você tem que ter um salário mais decente, mais 

razoável e o salário que nós vemos aqui, eu estou com a 

folha de pagamento, a transparência, tem médico aqui que 

ganha oito mil reais, tem médico aqui que ganha quarenta, 

não seria o caso de se sentar e conversar, mudar, acabar um 

pouco com essas disparidades, fazer alguma coisa de 

concreta com essas pessoas, com esses profissionais, nós 

vimos sempre dizer, como disse o vereador Júnior, que 

haveria tantas especialidades, nós temos tantas 

especialidades que foram embora, por que não podem ser 

atendidas por que não tem dinheiro para pagar, como disse 

os vereadores aqui, o nosso secretário de saúde do estado 

disse, problema de Naviraí é gestão, é competência, é 

diálogo, não tem nada, não tem nada disso, pelo amor de 

Deus Prefeito, muda a sua tática, muda a sua forma de 

trabalhar, muda a gestão desta prefeitura, porque o caso de 

gestão não se diz, não é só dirigida a saúde não, em outros 

setores também, tanto que eu estou pedindo aqui hoje uma 

coisa aqui dá vergonha, mas tem que pedir, para botar luzes 

na cidade, que a cidade está praticamente às escuras em 

muitos lugares, e a saúde está as escuras, sofrendo por 

conta da falta de anestesistas, que é uma coisa vital em 
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qualquer hospital deste planeta; então eu gostaria de pedir 

pelo amor de Deus, seja humano, trabalha com o coração, com 

amor, o senhor gostaria que chegasse um filho seu, uma 

mulher sua, uma mãe sua o quê no hospital e não tivesse um 

anestesista para operar no momento de desespero, pensa bem 

e faça o melhor por favor. Muito obrigado! Por questão de 

ordem o vereador Fi da Paiol – Presidente, vereadores eu 

fico aqui atentamente ouvindo a fala de todos e chego à 

seguinte conclusão, que a gente já tem algum tempo que vem 

falando, não vamos aqui também falar de toda saúde, que a 

gente está desmerecendo os profissionais, muitos 

profissionais bom e competente na saúde, então quando a 

gente fala que a saúde está mal, que está morrendo gente, 

então a gente tem que ter um cuidado até para não criar uma 

insegurança na população, eu acho que a gente tem que falar 

mais dos casos pontuais que realmente existem, e o 

anestesista é um deles, o fato que aconteceu é lamentável 

realmente e tudo isso eu vejo que aconteceu por falta de 

diálogo do prefeito, e aí eu concordo com o vereador Marcio 

da Araguaia e não vou aqui colocar a culpa em gerente, 

porque o prefeito ele é o patrão, ele é o gestor, todos os 

gerentes são subordinados a ele, tem gente boa na saúde, 

assim como tem em toda a prefeitura, todas as gerências, 

talvez ele não está sabendo usar as pessoas no lugar certo, 

a pessoa certa, no lugar certo, a gente já vê algumas 

mudanças e um exemplo delas foi no transporte, que hoje 

está o Wilson à frente do transporte e a gente não tem 

reclamação do transporte e no passado tinha bastante, então 

talvez está faltando esse remanejamento das pessoas, por as 

pessoas cada um no seu lugar, não deu certo, muda de setor, 

então a gente fica triste porque a conversa que tivemos com 

o prefeito ontem na reunião da tarde, eu vi no prefeito, o 
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mesmo que eu vi há três anos atrás, é aquela fala de que 

parece que está tudo sobre controle, que ele tem o controle 

da situação e só que há três anos atrás a gente acreditava 

que tinha o controle, que ele sabia o que estava fazendo e 

agora a gente já viu que não é bem assim, então é muito 

preocupante mesmo e os vereadores falam com razão, nós 

estamos fazendo a nossa parte, o que a gente pode fazer, o 

vereador Símon acompanhou de perto essa situação que 

aconteceu na passada, a vereadora Cris também, que conhece 

muita da saúde e o que falta é isso, é diálogo, é sentar 

com os profissionais e ver a melhor maneira de resolver; é 

um fato, é uma realidade, nós ouvimos do secretário de 

saúde que o estado não vai assumir, porque Naviraí não é 

dinheiro, é gestão; então eu tinha certeza que o primeiro 

ato do prefeito chegando a Naviraí, seria montar uma equipe 

boa, com o diretor do hospital, como bem disse o vereador 

Júnior, que nós não temos e não tem há mais de ano, diretor 

do hospital; mas eu tinha certeza que iria chegar a Naviraí 

e iria ter uma reunião com o gerente de saúde, com todos os 

profissionais de saúde do município, para achar uma 

alternativa, achar uma equipe para tocar a gestão do 

hospital Municipal e isso não aconteceu, então não mudou 

nada de lá para cá e a gente fica muito triste, estamos 

falando isso para a população, eu mesmo particularmente 

queria estar aqui falando coisas boas, que tinha mudado a 

gestão do hospital, aí alguns falam que quinze por cento é 

difícil o município tocar o hospital, eu concordo que é 

difícil, mas quando gasta, o recomendado pelo Ministério da 

Saúde é quinze por cento da receita, nós estamos gastando 

trinta e sete por cento, então não é difícil, vai faltar em 

outras áreas, mais a saúde não é difícil tocar com o 

município gatando trinta e sete por cento da receita, vai 
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faltar sim em outras áreas, porque tira de outras áreas 

para por na saúde, agora com um dinheiro desse não é 

difícil tocar a saúde em Naviraí, eu discordo de qualquer 

um, já tive várias discussão nesse sentido com algumas 

pessoas, com o montante que é gasto com a saúde de Naviraí, 

não sou só eu que falo aqui, o secretário de saúde do 

estado já falou mais de uma vez que Naviraí é gestão, em 

gestão, nós gastamos trinta e sete por cento da receita do 

município com saúde gente, isso não é pouco dinheiro, então 

não é falta de dinheiro, é falta de diálogo, é falta de 

montar uma equipe que realmente entende de saúde e o 

primeiro passo, o mais rápido possível é contratar um 

diretor para o hospital municipal, que tenha diálogo com os 

médicos, que tem certeza que os médicos vendo a necessidade 

do município, não vão se furtar em atender e ajudar a 

administração, porque eu tenho certeza que eles também não 

querem que todas as terças-feiras escutem a gente falar dos 

médicos, falar da saúde, porque para eles também não é bom, 

o que faltou desde o início foi diálogo e infelizmente 

ontem com a conversa que tivemos com o prefeito, eu não vi 

ele sinalizando nesse sentido do diálogo, de sentar com 

ninguém para resolver, parece que a gente fala para ele e 

pela fala dele já está tudo sendo resolvido, já está tudo 

sendo encaminhado e a gente sabe que não é bem assim, 

infelizmente eu tenho que falar isso, é com tristeza que eu 

falo isso, mas é a realidade que nós vivemos hoje em 

Naviraí. Obrigado! Por questão de ordem, usou a palavra o 

vereador Ederson Dutra - eu não posso ficar calado vendo o 

líder do prefeito, doutor Klein falar que tinha a máfia do 

sapato branco, não posso me furtar, porque eu prefiro ficar 

com o pessoal de sapato branco, do que com os demônios de 

sapato preto e você me desculpa, eu preciso fazer um 
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agradecimento ao doutor Carlos, ao doutor Rodrigues, ao 

doutor José, o doutor Jackson, ao doutor Augusto, doutor 

Alexandre Gradella, doutor Antônio, doutor Gilberto 

Monticuco, doutor Antônio ortopedista, doutor Ronaldo, 

doutor José de Sá, doutora Teresinha, doutora Beatriz, ao 

doutor Victor, doutor Vendramin, o doutor Ronaldo, doutor 

Ronald que me colocou no mundo, doutor Ronaldo Alexandre e 

a doutora Rose, doutor Fabrício, doutor Flávio, doutor 

Felipe, doutor Fábio e ao doutor Willian, esses são os 

verdadeiros anjos do município Naviraí, se está tendo 

alguma desavença, disputa salarial, porque os municípios em 

volta estão pagando melhor, o que falta, é sentar e 

conversar, não pode colocar esses médicos como mercenários 

do município de Naviraí, não vamos jogar a população contra 

os médicos, não vamos jogar a culpa do doutor Izauri nas 

costas dos médicos, isso é um ato de covardia Presidente, 

não pode acontecer; se teve máfia de sapato branco, tem que 

levar para Ministério Público, tem que denunciar lá e deixa 

a Justiça tomar conta, agora não pode fazer isso com os 

nossos médicos, o presidente Símon veio ao mundo das mãos 

dos médicos, eu vim, eu nasci em Naviraí e agora nós vamos 

chegar e tentar massacrar a classe médica porque não por 

causa de um acordo salarial, que nível nós chegamos 

Vereador Júnior, presidente Símon, eu não posso aceitar 

isso, eu não posso aceitar calado, eu não posso aceitar 

calado que o doutor Alexandre Gradella, eu não posso 

aceitar, eu não posso ouvir calado falar do doutor Carlos, 

do doutor José, do doutor Rodrigues, que eles tocaram a 

saúde de Naviraí sozinho, há muito tempo, nós temos que 

agradecer, nós temos gratidão por esse pessoal, não estou 

fazendo política e demagogia não, estou fazendo a defesa em 

favor dos médicos, eu estou do lado dos médicos, agora se 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

tem um problema pontual para resolver, essa casa de leis 

está propícia a sentar com o prefeito, todos os médicos e 

resolver esse problema, agora não podemos jogar a culpa nos 

médicos e transformar os médicos em mercenários, isso eu 

não vou aceitar.  Por questão de ordem, usou a palavra a 

vereadora Cris Gradella – é com muita tristeza também que 

eu ouvi falar os vereadores, a fala do Vereador Neninha, do 

vereador Júnior, Márcio, inclusive de vereador Fi da Paiol, 

ontem na reunião com prefeito também não senti nenhuma 

sinalização de que vai haver uma solução, porque essa crise 

que está instalada hoje, que culminou com a prisão do 

médico e tudo mais, só que o problema é muito maior do que 

ficar do lado, a favor ou contra, o problema é muito maior, 

população está sem anestesista e como vai resolver isso, eu 

não senti segurança ontem de que vai haver uma solução 

desse problema, o prefeito não recua, assim como o vereador 

da Paiol disse que ele sentiu a mesma fala de dois anos e 

meio atrás, uma fala prepotente, uma fala arrogante, uma 

fala de que ele sabe tudo e nós não sabemos nada e que vai 

ser do jeito que ele quer; e do jeito que ele quer é isso, 

nós não temos anestesista, agora não é hora de quer quem é 

culpado, é tentar resolver o problema e eu não estou vendo 

menção dessa gestão de querer solucionar o problema, eles 

mentem, é tudo muito vago, ontem falaram que tem um médico 

interessado de Campo Grande, que tem uma de Dourados que 

talvez venha, mas o que tem de concreto pra hoje que não 

tem anestesista, é isso que tem de concreto e isso que me 

preocupa demais, porque hoje, amanhã e depois, como que a 

gente vai ficar? Essa conversa com os médicos já deveria 

ter tido, não era pra ter chegado nesse ponto que chegou e 

ninguém baixa a guarda pra conversar, para ter humildade de 

dar um passo pra trás, eu não estou vendo ninguém fazer 
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isso, e quem padece é o povo que precisa do SUS, então isso 

me deixa muito triste; eu não vi menção de que alguma coisa 

vá mudar ou resolver, então eu quero deixar claro para a 

população que nós do legislativo, a gente cobra, a gente 

pede, a gente se reúne, mas quem tem que executar e quem 

tem que tomar as atitudes é o prefeito, é o gestor, não 

depende de nós, se dependesse eu tenho certeza que esse 

problema já estava resolvido, mas ele não escuta, ontem 

estivemos conversando, mas a nossa fala entra por um ouvido 

e sai pelo outro, ele não escuta, ele só faz o que ele 

quer, arrogante, prepotente na fala dele e que ele sabe o 

que está fazendo, então é isso população, infelizmente não 

temos uma resposta para dar de como vai ficar a situação 

dos anestesistas. Obrigada presidente! Pela ordem usou a 

palavra o vereador Fabiano Domingos – bom dia senhor 

presidente, vereadores, público presente, ouvintes da rádio 

cultura FM – um assunto polêmico, mas não poderia deixar de 

agradecer, porque na terça-feira passada meu sogro foi 

internado na santa casa às oito horas da manhã e faleceu às 

vinte horas, não poderia deixar de agradecer ao atendimento 

que ele teve dos médicos, dos enfermeiros, de quem faz a 

comida, faz a limpeza, encontrei o vereador Fi da Paiol à 

noite, e o atendimento dos profissionais da santa casa são 

muito bons, não temos do que reclamar, pelo menos da minha 

parte, todos explicaram que a situação do meu sogro não era 

fácil, infelizmente o câncer que ele teve é um em cada um 

milhão e ele ficou com essa doença cento e vinte dias e 

agora recebi uma notícia triste que a mãe da Juliana que 

trabalha comigo veio a falecer em Dourados, saiu daqui hoje 

vaga zero. Mas a respeito dos anestesistas, isso é uma 

vergonha, o nosso prefeito não vai aos bairros conversar 

com a população, mas os treze vereadores andam, somos o 
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para-choque, a primeira pancada vem nos vereadores, ele não 

sabe o que está acontecendo, ele não sabe que a gente 

recebe telefonema na madrugada informando que terão que 

levar a mulher para ganhar bebê em Dourados porque não tem 

anestesista aqui, esta é a realidade de Naviraí; e como já 

foi dito aqui, ouvimos do secretário de saúde e da equipe 

do governador, que o problema aqui é a gestão, não é 

dinheiro, e o prefeito acha que todos estão errados e o 

certo é ele, porque desde o começo do mandato os treze 

vereadores estão aqui para ajudar, mas parece que é só ele 

e acabou; todos os gerentes são subordinados a ele, ninguém 

tem autonomia, tanto que estávamos no gabinete dele e o 

Welligton ia fazer um serviço e ele disse que se não 

falasse com ele não era pra fazer, então não adianta 

gerente falar que tem autonomia porque não tem; então 

senhor prefeito, ouça os vereadores, conversa com essa 

câmara, estamos aqui para ajudar, temos um ano e três meses 

de mandato e só queremos ajudar, mas se o senhor não quer 

ajuda que continue assim, porque o senhor mesmo está 

cavando o seu próprio buraco. Obrigado senhor presidente! 

Por questão de ordem, usou a palavra a vereadora Rosangela 

– bom dia a todos os ouvintes e aqueles que estão vendo a 

transmissão – eu não poderia deixar de me manifestar também 

porque estamos acompanhando tudo muito de perto todos os 

fatos que está acontecendo na nossa cidade; é lamentável 

tudo o que aconteceu e estamos buscando realmente que o 

prefeito tome consciência de tudo o que está acontecendo e 

que preconize a saúde e resolva, porque nós não queremos 

que a população de Naviraí fique desprotegida sem o médico, 

se não tem, tem que contratar, tem que resolver, tem que 

conversar,  mas precisamos dar um fim a esse momento de 

muita incerteza, porque pessoas que não estão doentes 
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fisicamente, estão psicologicamente preocupados com o que 

está acontecendo; não vou entrar no mérito, porque o que 

sabe é que tentaram fazer um acordo com os anestesistas que 

querem ganhar mais, mas é preciso ver se o município tem 

condições de pagar, como vai pagar e de que forma vai fazer 

tudo isso; eu acredito que o administrador precisa conhecer 

os profissionais e entrar em acordo através de conversação; 

quero dizer a população que os vereadores não vão ficar de 

braços cruzados e que dentro do possível tudo o que puderem 

estar fazendo, vamos tentar ajudar e restabelecer; pedir 

mais uma vez ao prefeito e aos médicos que lembrem que 

Naviraí precisa muito de vocês, a vereadora Cris foi muito 

feliz ao dizer que não está vendo ninguém baixar guarda, 

então eu acho que está precisando que o prefeito e os 

médicos abaixem guarda para poder entrar num acordo, se o 

momento for de perder um pouco, vamos perder, nós teremos 

muitos momentos para ganhar, mas o que não podemos é perder 

vidas e a gente sabe o quanto a população de Naviraí está 

preocupada com os fatos que estão acontecendo; deixo aqui o 

meu registro da infelicidade do que aconteceu, porque temos 

um grande problema que temos que resolver nessa cidade, que 

o restabelecimento dos nossos anestesistas. Obrigada! O 

senhor Presidente disse – não poderia deixar de me 

manifestar diante dessa matéria que estamos tratando no 

nosso município, é muito difícil de lidar principalmente 

para os vereadores, é de alta complexidade a saúde 

municipal e a gente tem que ter humildade de reconhecer, 

mas cada um de nós, com suas limitações tem procurado 

contribuir com o nosso município; temos um líder maior, que 

é o prefeito municipal, mas os vereadores sempre tentou 

independente de partido, cor, raça, todos tentaram ajudar 

de alguma forma, respeito todos os vereadores na questão de 
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apoiar o município porque todos contribuem de alguma forma, 

lógico que é muito mais fácil pra quem está de fora jogar 

pedra e buscar nossos defeitos, tá certo que somos humanos 

e também tomamos decisões erradas, mas sempre tentando 

acertar; aos vereadores que me sucederam, faço de suas 

palavras as minhas, vereadores Marcio, Ederson, Cris, 

Júnior, Fi da Paiol, Taquara, mas não consigo procurar 

alguma coisa boa de tudo isso que vem acontecendo nessa 

gestão, porque se tem algumas pessoas que possa resolver 

essa situação dos anestesistas ou da saúde em geral, chama-

se José Izauri de Macedo, nosso prefeito e Welligton 

Santussi, nosso gerente de saúde, divido a responsabilidade 

do que vem acontecendo nessas duas pessoas, divido essas 

ações irresponsáveis e impensadas que culminaram nesse fato 

que todos os vereadores mencionaram aqui, que foi a prisão 

de um médico, que é filho de família de Naviraí, nascido 

aqui e que todos conhecem, então vale ressaltar que esse 

médico que foi preso tem uma história e não podemos julgá-

lo pelo simples fato da pessoa que estava na santa casa 

fazer a denúncia, onde o ministério público foi provocado e 

assim como o vereador Ederson colocou, não estamos aqui 

para achar culpados e abrir uma caça às bruxas para saber 

qual médico quer ou não quer fazer, se é o ministério 

público ou judiciário, não, pelo contrário, já falei que 

são duas pessoas responsáveis por esse momento da saúde de 

Naviraí e não adianta pegar gestão passada, retrasada e 

falar que a saúde sempre foi um problema, porque quem foi 

eleito para assumir essa responsabilidade de tocar a saúde 

municipal, foi o prefeito e foi ele quem escolheu o 

primeiro escalão dele e colocou as pessoas que ele 

acreditava que ajudariam a desenrolar essas situações, e 

essas pessoas são pagas para fazer isso, o prefeito tem que 
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saber que ele e essas pessoas não estão lá fazendo favor 

pra ninguém não, estão recebendo pelo trabalho que presta e 

tem a obrigação de dar o retorno que a população espera e 

que acreditava que ele era capaz, assim como nós 

vereadores, então não adianta a gente ficar querendo 

descobrir ou inventando; como foi discutido aqui a respeito 

da OS e concordo plenamente com o que vereador Júnior 

colocou, , até porque é uma situação difícil e assim como o 

vereador Fi colocou, em todos os lugares que a gente vai o 

problema indicado é a gestão, então não tem motivo para 

procurar uma OS ou fundação, é preciso ter a mudança do 

formato que a gestão vem fazendo até hoje; a respeito do 

que foi mencionado aqui sobre o salário dos médicos, se o 

valor foi alto ou baixo, o profissional deve ter executado 

alguma tarefa para chegar naquele salário, porque senão 

quem pagou também está cometendo um crime, então quero 

acreditar que todos os médicos fizeram por onde receber 

aquele valor, mas se não é justo, não cabe a nós discutir, 

porque também é problema de gestão, é o prefeito e o 

gerente de saúde que tem que discutir, acredito que não é 

da nossa alçada analisar salário de médico, a não ser que 

esse pagamento seja de forma indevida e a pessoa não esteja 

trabalhando para receber aquele valor, aí é uma outra 

situação em que nós como fiscalizadores deveremos entrar no 

mérito, mas enquanto isso não, até porque acredito que os 

pagamentos estejam sendo feitos de forma regular; então 

vale ressaltar aqui que os profissionais ligados à saúde 

tem o meu respeito, como cidadão, como representante do 

povo, por ser eleito vereador e também representante deste 

legislativo que fui eleito pelos doze vereadores e agradeço 

a confiança porque estou aqui para fazer da melhor forma 

possível; então o que está acontecendo em Naviraí é 
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resultado de ações impensadas de irresponsabilidade,  e sem 

medo nenhum e com a consciência tranquila coloco a pessoa 

do gerente municipal o principal culpado por chegar onde 

estamos e já falei para o prefeito municipal, porque não 

pode tocar uma pasta tão importante com mentiras e com 

documentos elaborados em cima da hora para tranquilizar a 

população que o problema da saúde está resolvido e no outro 

dia emitir outro documento falando que não é aquilo. Hoje 

mesmo estive no hospital municipal e é visível o desespero 

das pessoas ligadas a saúde, a enfermeira que quer dar o 

seu melhor, mas não tem o aporte, nem a condição de 

trabalho, o diretor clínico pedindo socorro ao gerente de 

saúde, ao prefeito e para a câmara de vereadores onde 

esteve falando a realidade, ele não tem o que fazer e está 

passando vergonha em pedir vaga zero para uma cesariana, 

que não é vaga zero e não vai se concretizar, sem contar 

que o custo de uma vaga zero é mais caro que pagar um 

médico, então não posso aceitar e não concordo que queiram 

colocar a culpa no salário dos médicos ou das pessoas 

relacionadas à saúde; mas tenho conhecimento que talvez um 

ou outro caso tenha extrapolado o valor, mas são casos 

esporádicos e é preciso analisar; sobre o valor de quase um 

milhão na folha de pagamento dos médicos que o doutor Klein 

disse, já tem algum tempo, mas estamos perdendo as 

especialidades, não temos anestesistas, não temos um 

trabalho de excelência prestado à população, então não vejo 

a folha de pagamento como o principal causador da crise que 

a gente vem atravessando, mas sim ações tomadas sem pensar 

e sem conversar, querendo impor, mas temos consciência que 

a ditadura já passou, então o prefeito está errado em 

querer impor sem discutir com a classe ou com a câmara 

sobre o que vai ser feito, porque depois ele tem que fazer 
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o que está sendo feito, descumprindo um decreto que ele 

mesmo fez, passando essa vergonha, então Naviraí passou de 

referência da saúde no conesul a pedir esmolas aos 

municípios vizinhos, como remédios emprestados; não importa 

se na outra gestão era assim, eu não era vereador na gestão 

passada, então cabe a esses vereadores agora cobrar o 

prefeito e o gerente que está no momento, e é o que estão 

fazendo, mas o prefeito com a mesma frieza e a pose de 

sempre, disse que agora que vai discutir sobre a situação 

dos anestesistas, mas a gente sabe que o prefeito 

juntamente com o gerente de saúde estão perdidos diante das 

ações que tomam e agora não conseguem mais encontrar o 

caminho, infelizmente essa é a verdade, não queremos criar 

pânico na população; mas como já foi dito, temos ótimos 

profissionais e vale ressaltar que o diretor clínico, 

doutor Filipe, vem fazendo o possível e o impossível para 

salvar as vidas que chegam na santa casa, não temos diretor 

executivo no hospital, mas tem a Érica que é gerente de 

núcleo de administração da saúde, competentíssima e vem 

desenvolvendo bem o trabalho que foi dado a ela, sem o 

cargo propriamente dito, atende bem a todos, especialmente 

aos vereadores, mas infelizmente a gestão desencontrada do 

prefeito junto com o gerente de saúde chegou a esse ponto 

onde as pessoas não sabem de fato o que vem acontecendo, 

então eu deixo aqui a minha nota de repúdio a tudo o que 

vem acontecendo de ruim na nossa saúde, e mesmo com as 

devidas limitações, os vereadores tem tentado resolver esse 

problema, então fica aqui a nossa indignação com a gestão 

da saúde de Naviraí, na pessoa do Welligton Santussi e do 

prefeito José Izauri de Macedo. Dou por encerrado as 

questões de ordem. O vereador Klein solicitou a palavra e o 

presidente Simon não autorizou para não quebrar o 
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protocolo. Solicitou a primeira secretária para dar 

sequência. Moção de Congratulação n° 84/2019 de autoria da 

Vereadora Rosangela Farias Sofa; expediente endereçado à 

Senhora Ludmila Conceição Monteiro Ronda Mise, Odontóloga 

da Estratégia Saúde da Família - ESF Boa Vista, 

idealizadora do projeto "Árvore da Chupeta", extensível a 

toda a equipe envolvida na realização do referido projeto, 

apresentando nossas congratulações pelo lançamento do 

projeto “Árvore da Chupeta”, ocorrido no dia 10 de outubro 

do corrente ano, na Estratégia Saúde da Família – ESF Boa 

Vista. O Senhor Presidente colocou em discussão, usou a 

palavra a vereadora autora – eu fiz essa moção porque de 

formação eu sou técnica de higiene dental, trabalhei no 

centro odontológico e a gente sabe quão grande é a 

importância de retirar a chupeta na hora certa ou nem dar a 

chupeta ao bebê; e em pesquisa em 1937 lançaram a musica 

“mamãe eu quero dar a chupeta para o bebê não chorar” e de 

lá pra cá essa música estimula a dar a chupeta pra criança; 

as mães já levam a chupeta no enxoval do bebê, mas no caso 

de dar a chupeta, a mãe tem que pensar no que fazer para 

tirar a chupeta porque as consequências são muito maior do 

que o benefício, os ossos da face crescem desarmonicamente 

e faz com que tenha um desvio no nariz que vai prejudicar 

no mastigar, engolir, falar e vai se tornar bloqueio de 

cura para uma série de doenças, como renite, sinusite e 

muitas outras, é preciso ter cuidado; então parabenizo mais 

uma vez toda equipe pelo trabalho que está fazendo, 

atendendo as crianças de toda região, é um trabalho que 

vale a pena ser divulgado. Em seguida colocou em votação, 

sendo aprovada. O Senhor Presidente determinou à 1ª 

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

discussão e votação o Projeto de Lei Complementar n° 
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10/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal; que em 

súmula: Dispõe sobre o funcionamento de Escritórios 

Virtuais no Município de Naviraí, e dá outras providências.  

Parecer favorável da Comissão de Justiça, Legislação e 

Redação, Josias de Carvalho - relator, acompanhado dos 

vereadores Marcio André Scarlassara e Ederson Dutra - 

membros. Parecer favorável da Comissão de Finanças e 

Orçamento, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior - relator, 

acompanhado dos vereadores Antonio Carlos Klein e Ederson 

Dutra - membros. O Senhor Presidente colocou em primeira 

discussão e votação o Projeto de Lei Complementar n° 

10/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal; 

solicitando que se manifeste se é favorável ou contrário ao 

referido projeto. O Senhor Presidente declarou o Projeto de 

Lei Complementar n° 10/2019 de autoria do Poder Executivo 

Municipal, aprovado por dez votos favoráveis e dois 

ausentes (Fabiano Domingos dos Santos e Josias de Carvalho) 

em primeira discussão e votação. Em primeira e única 

discussão votação o Projeto de Lei n° 39/2019 de autoria do 

Poder Executivo Municipal; que em súmula: Autoriza o Poder 

Executivo a qualificação de entidades como organizações 

sociais, e dá outras providências. Em tempo: esse projeto 

tem uma emenda modificativa. Emenda Modificativa 

apresentada pelo Vereador Josias de Carvalho, ao artigo 8º 

do Projeto de Lei n° 39/2019 de autoria do Poder Executivo 

Municipal. Passará a vigorar com a seguinte redação: A 

celebração de contrato de gestão com organizações sociais 

será precedida de chamamento público, para que todas as 

interessadas em firmar contrato de gestão com o Poder 

Público possam se apresentar ao procedimento de seleção de 

que trata o art. 9º desta lei. Parecer favorável da 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Josias de 
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Carvalho - relator, acompanhado dos vereadores Marcio André 

Scarlassara e Ederson Dutra - membros. Parecer da Comissão 

de Finanças e Orçamento, Ederson Dutra - relator favorável, 

acompanhado dos vereadores Luiz Alberto Ávila Silva Júnior 

- voto contrário e Antonio Carlos Klein – voto favorável - 

membros. Pela ordem o vereador Júnior solicitou a palavra - 

Presidente eu gostaria de pedir vista no referido projeto, 

que trata da qualificação de organizações sociais, as 

chamadas OS, acredito que depois das reuniões que tivemos, 

aliás, que os vereadores dessa casa tiveram com Geraldo 

Rezende, secretário de saúde, com os representantes do 

estado aqui na Câmara e principalmente a reunião de ontem, 

onde ficou claro e evidente, a incerteza, a dúvida latente 

em relação ao executivo no tocante à gestão do Hospital 

Municipal, principalmente através de uma OS, então a gente 

votar um projeto dessa natureza nesse momento, vai na 

contramão do entendimento do próprio executivo que é autor 

do projeto, por isso eu quero pedir vista para a gente 

poder discutir melhor esse projeto. O Senhor Presidente - 

sendo assim coloca o pedido de vista do Vereador Luiz 

Alberto da Silva Júnior em votação; os senhores vereadores 

favoráveis ao pedido de vista, permaneçam como se 

encontram, os contrários se levantem; aprovado. Em primeira 

e única discussão e votação o Projeto de Lei n° 35/2019 de 

autoria do Vereador Jaimir José da Silva; que em súmula: 

Dispõe sobre a implantação de avaliação oftalmológica para 

os alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de 

Naviraí-MS. Parecer favorável da Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação, Josias de Carvalho - relator, 

acompanhado dos vereadores Marcio André Scarlassara e 

Ederson Dutra - membros. Parecer favorável da Comissão de 

Educação, Saúde e Assistência Social, Maria Cristina 
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Tezolini Gradella – relatora, acompanhada dos vereadores 

Marcio André Scarlassara e Luiz Alberto Ávila Silva Júnior 

– membros. Parecer favorável da Comissão de Finanças e 

Orçamento, Antonio Carlos Klein – relator, acompanhado dos 

vereadores Luiz Alberto Ávila Silva Júnior e Ederson Dutra 

- membros. O vereador Jaimir solicitou a palavra - Boa 

tarde a todos que nos ouvem através da Rádio Cultura, 

também aqueles que nos seguem através das redes sociais, em 

especial vocês que se fazem presente neste plenário; meses 

atrás um gurizinho ia ao meu escritório, ele tinha 9 anos e 

eu achava ele muito inteligente, dava-se impressão ele 

tinha 17, 18 anos e tive o prazer em conhecer a sua mãe, 

que me relatou que ele era um aluno preguiçoso, um aluno 

que tinha notas baixas, não copiava nada do quadro negro e 

eu associei os fatos e levei ele para fazer um exame 

oftalmológico, para o meu espanto ele precisava de lentes 

corretivas muito forte e após isso, ele passou a usar 

óculos, passou uns meses encontrei a sua mãe e perguntei 

sobre ele, ela me disse que ele de pior aluno da classe se 

tornou um dos melhores alunos do colégio; veja bem o que 

que é uma falta, o que faz uma falta de visão; e senhor 

presidente quando eu fui eleito, eu descobri a 

possibilidade, também a oportunidade de poder contribuir 

mais com a necessidade do povo; cuidar dos alunos deve ser 

política permanente do gestor; baseado nessas necessidades, 

eu elaborei esse projeto de lei nº 35 que visa a 

implantação de avaliação oftalmológica aos alunos da rede 

pública municipal de ensino e também do Centro de Educação 

Infantil, o intuito de detectar nas crianças e adolescentes 

problemas ou incapacidade visuais que possam comprometê-los 

no rendimento escolar, muitas vezes por falta de percepção 

dos pais, dos profissionais da rede de ensino, tais 
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problemas visuais são detectados de forma tardia, mesmo 

porque os alunos não manifestam os seus problemas a nenhum 

professor e nem mesmo aos seus pais, tornando assim difícil 

a percepção; convicto da pertinência deste projeto em 

questão, conto com o apoio dos nobres pares para sua 

aprovação. Obrigado! O Senhor Presidente usou a palavra - 

quero parabenizar o vereador Jaimir pelo excelente projeto 

colocado em pauta aqui, onde a gente vai votar agora e se 

Deus quiser vai ser aprovado, porque é de suma importância 

para nosso município. O Senhor Presidente colocou em 

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

35/2019 de autoria do Poder Legislativo Municipal; O Senhor 

Presidente declarou o Projeto de Lei n° 35/2019 de autoria 

do Poder Legislativo Municipal, aprovado por onze votos 

favoráveis e um ausente (Josias de Carvalho) em primeira e 

única discussão e votação. Em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Resolução n° 1/2019 de autoria da Mesa 

Diretora; que em súmula: Altera o art. 135 da Resolução nº 

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

Municipal de Naviraí-MS.” Parecer favorável da Comissão de 

Justiça, Legislação e Redação, Josias de Carvalho - 

relator, acompanhado dos vereadores Marcio André 

Scarlassara e Ederson Dutra - membros. Parecer favorável da 

Comissão de Finanças e Orçamento, Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior – relator, acompanhado dos vereadores Antonio Carlos 

Klein e Ederson Dutra - membros. O Senhor Presidente 

colocou em primeira e única discussão e votação o Projeto 

de Resolução n° 1/2019 de autoria da Mesa Diretora; O 

Senhor Presidente declarou o Projeto de Resolução n° 1/2019 

de autoria da Mesa Diretora, aprovado por onze votos 

favoráveis e um ausente (Josias de Carvalho) em primeira e 

única discussão e votação. Presidente: Sendo assim, informo 
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a todos os presentes e à população que nos ouvem, que em 

virtude da aprovação do projeto de resolução que altera o 

dia e o horário da realização das sessões ordinárias e, 

considerando o tempo hábil necessário a sua promulgação e a 

necessidade de adequação das atividades administrativas da 

casa, a primeira sessão a ser realizada às segundas-feiras, 

no horário das 19 horas, será o dia 04 de novembro do 

corrente ano. O vereador Fabiano Domingos solicitou a 

palavra pela ordem - só para justificar aqui, que eu estive 

ausente na votação do projeto de lei complementar nº 10 

porque estava no meu gabinete atendendo uma pessoa. 

Obrigado! Senhor Presidente: Infelizmente vereador Fabiano, 

o voto não é computado porque o projeto já foi votado, mas 

que conste nos autos dessa casa a justificativa do vereador 

Fabiano e a presença dele nesta casa. Tribuna. O Senhor 

Presidente convidou para fazer uso da tribuna, o Vereador 

Marcio André Scarlassara – população que nos ouve, nosso 

bom dia, é um prazer poder estar usando essa tribuna mais 

uma vez para poder conversar com a população, para poder 

prestar conta do nosso mandato de vereador, que temos feito 

com muito orgulho e muito trabalho, quero aqui agradecer as 

meninas de rosa, a rede feminina de combate ao câncer pelo 

bom trabalho que tem feito em Naviraí no mês de outubro, 

mesmo com poucos recursos, a equipe de combate ao câncer em 

nome da dona Marlene Pereira, em nome da Nete, em nome da 

Dalva, enfim, toda a equipe que faz parte, o carinho que 

tem com a população e aviso que lá tem cadeira de rodas e 

se alguém quiser uma cadeira de rodas emprestada por alguns 

dias, temos de banho, cadeira de rodas normais, então que 

procure a rede, conversa com o pessoal e se oriente lá para 

poder usar, não precisar ser doente de câncer, pode ser 

qualquer tipo de doença que esteja precisando de cadeira de 
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rodas que será atendido; dizer a população que o nosso 

trabalho no combate às drogas continua todos os dias aqui 

na Câmara Municipal e nas ruas, você que tem um filho 

dependente químico, irmão, primo, vizinho que precisa da 

minha ajuda, estou à disposição, a internação é 

inteiramente grátis, não se paga nada, desde que a pessoa 

queira ajuda, então me procure aqui na câmara municipal, 

tem a minha equipe pronta para atender a todos aqui, todos 

os dias estamos aqui, de segunda a sexta, uma equipe 

preparada para conversar com você, nas segundas e terças eu 

também estou junto acompanhando, o pessoal pode pegar o 

whatsapp na Câmara Municipal, que iremos atender e marcar 

um dia especial para poder dar esse trabalho diferenciado; 

dizer também senhor presidente que cobramos veementemente o 

prefeito Izauri pelas falhas da saúde, sabemos que a saúde 

está ruim em todos os locais, mas temos que ver o nosso 

município, o nosso povo aqui, a população tem sofrido muito 

com a falta de anestesista, com a falta de Ortopedia, 

Neurologia, é vergonhoso esse descaso com a população, eu 

peço encarecidamente ao Senhor Prefeito que sente com os 

médicos, sente com os vereadores, com o seu gerente e ache 

uma solução para sanar o problema da população Naviraiense; 

há quanto anos estamos cobrando aqui as cirurgias eletivas, 

a gente faz papel de palhaço, manda a pessoa voltar na 

semana que vem e não é feito cirurgia eletiva, uma hora 

falta bisturi, uma hora falta anestesista, falta Autoclave 

e a gente acaba não efetivando as cirurgias eletivas, é 

muito triste para a gente poder ver, então eu peço 

encarecidamente que contrate o doutor Thiago, neurologista, 

precisamos de neurologista na cidade, traga o doutor Pacher 

de volta para operar em Naviraí, o doutor Gradella, na 

urologia, o doutor Gilberto Monticuco, tantos especialistas 
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que temos aqui e estão esquecidos, qual é a dificuldade em 

trazer, se discute, ache um valor, mas não podemos travar e 

dizer não, porque é muito triste ver a situação que se 

encontra Naviraí; dizer a população que temos cobrado a 

iluminação pública nas ruas, mandem foto para mim, meu 

whatsapp é (67) 99995-7252, dos pontos da rua que está sem 

energia, sem iluminação, que eu cobro na hora o pessoal 

para vocês via whatsapp mesmo, é um recurso, uma ferramenta 

que temos hoje para poder resolver a questão; dizer ao 

senhor prefeito que sente com os garis e veja o que está 

acontecendo na limpeza pública, o nosso pessoal é bom, é 

qualificado, mas temos que reorganizar, tem muitos pontos 

na cidade que está sem coleta de lixo, não podemos deixar 

isso acontecer, então peço também ao Senhor Prefeito que 

sente com os garis e reorganize a catação de lixo; também 

dizer que temos na Ministra Tereza Cristina um grande 

trabalho feito em todo o Brasil e isso irá refletir muito 

em Naviraí; tem muitos frigoríficos que estão sendo 

habilitados hoje para o Mercado Chinês, isso irá refletir 

em aberturas de frigoríficos em Naviraí com certeza, essa é 

nossa luta para gerar empregos em Naviraí, estamos lutando 

para isso e vamos conseguir abrir unidades de frigoríficos 

em Naviraí que se encontram fechadas hoje, temos o Caburaí 

e o Araguaia fechado, então estamos brigando com isso, 

estamos correndo atrás de um parceiro que reabra essas 

empresas para poder gerar empregos para a população, que 

gere mil empregos, oitocentos empregos diretos e indiretos, 

mas precisamos de geração de empregos para a população de 

Naviraí; deixo aqui o meu abraço a todos, uma boa semana, 

fiquem com Deus, estou sempre à disposição da população 

Naviraiense. O Senhor Presidente convidou para fazer uso da 

tribuna, o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior - 
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excelentíssimo senhor presidente Vereador Simon Rogério, 

excelentíssimos vereadores, vereadoras, público que se faz 

presente nessa casa de leis, aqueles que nos ouvem ainda 

pela Rádio Cultura, aqueles que nos assistem pelas redes 

sociais, bom dia a todos, já passamos quase uma hora da 

tarde, primeiro quero dizer aqui em nome do meu companheiro 

de partido Osvaldo, vice-presidente do PT de Naviraí, quero 

aqui parabenizar a nova direção do Partido dos 

Trabalhadores em nível Estadual, na pessoa do Companheiro 

Vereador e presidente da Câmara de Coxim, Vereador Vladmir, 

que assume a presidência do partido em nível estadual e que 

tem em mãos um grande desafio, tenho certeza da necessidade 

de cada vez mais dialogar com a sociedade sul-mato-

grossense, com a sociedade Naviraiense, acho que esse é o 

grande desafio de todos os partidos políticos, de todos 

aqueles que acreditam na política como instrumento de 

mudança e de transformação da vida das pessoas,  

estabelecer diálogo, nós falamos muito disso aqui hoje, do 

quão prejudicial é a falta de diálogo entre as categorias, 

entre gestão pública e os profissionais, entre a gestão e a 

comunidade e a população de um modo geral, então acredito 

que o grande desafio que terá em mãos o nosso Presidente 

agora, Vladimir, vereador de Coxim, é estabelecer e 

fortalecer os canais de diálogo com a comunidade e com a 

população do Mato Grosso do Sul, desejo a ele sucesso e a 

todos os integrantes dessa nova direção do diretório 

estadual do partido dos trabalhadores; quero aqui passar 

uma informação também, nós já há algum tempo, viemos 

acompanhando e lutando em prol de uma emenda parlamentar do 

deputado federal Vander Loubet, no valor de um milhão de 

reais para aquisição de uma escavadeira hidráulica e uma pá 

carregadeira, escavadeira hidráulica essa que Naviraí nunca 
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teve, em toda a sua história, então um maquinário pesado, 

maquinário que com certeza vai ajudar muito na execução das 

obras e nas correções que o município precisa fazer, tanto 

em estradas rurais, no perímetro urbano principalmente, 

então a gente esteve com deputado Vander no sábado, 

cobramos porque já está tudo pronto, só falta a liberação 

do recurso e ele já está se empenhando nisso, junto ao 

Ministério da agricultura, pecuária e abastecimento, 

justamente para conseguir a liberação dessa emenda, e a 

gente vê aí no menor tempo possível essa máquina já em 

Naviraí trabalhando e contribuindo para o desenvolvimento 

do nosso município; quero aqui dizer também, semana passada 

nós falamos a respeito da mídia institucional, que até 

parabenizei de forma irônica, com certeza, o trabalho que 

tem sido feito de divulgação das ações da Prefeitura, é 

surpreendente, impressionante como se consegue fazer 

notícia de quase tudo e chegando ao ponto de fazer notícia 

como se fosse uma coisa boa, falar que a Santa Casa de 

Naviraí já atendeu mais de 46 mil pessoas, como se isso 

fosse positivo, como se isso fosse um bom indicativo de 

saúde, pelo contrário, é um indicativo de que a saúde vai 

mal, é um indicativo que nós não estamos conseguindo 

resolver os problemas, é um indicativo ruim, mas coloca-se 

hoje inclusive, hoje novamente republicada a mesma matéria 

de alguns dias atrás, de certo tem-se a intenção de dizer 

que o hospital está tudo bem, publica-se a matéria 

justamente no momento em que a gente discute o caos que 

está instalado, em que a gente discute a falta de 

profissionais, aí publica-se a matéria, mas nós estamos 

atendendo um monte de gente, como se isso fosse positivo, 

nos dá a impressão de que se espera ludibriar, enganar as 

pessoas acerca da realidade que o nosso município está 
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vivendo e volto a dizer, não falo isso para denegrir a 

imagem do município, pelo contrário, sou nascido e criado 

aqui, quero ver Naviraí cada vez melhor, mas nós não 

podemos tapar o sol com a peneira, nós não podemos querer 

enganar a população, não foi para isso que fomos eleitos, 

fomos eleitos para falar a verdade e para nos empenharmos 

em resolver e solucionar os problemas da nossa cidade; 

quero aqui dizer que por vezes a pressão não funciona, mais 

uma coisa eu tenho certeza, essa administração só funciona 

na pressão, não tem outra forma de diálogo que a 

administração municipal entende, prova disso é que os 

profissionais já estão trabalhando na fiação para 

iluminação da Praça do BNH; na semana passada nós fizemos 

uma cobrança veemente, foi uma discussão de quase 40 

minutos, os vereadores se manifestaram aqui do absurdo que 

estava acontecendo lá e aí resolveu essa semana,  já estão 

lá mexendo e isso por um lado é positivo de que a 

reivindicação da comunidade está sendo atendida, por outro 

lado é extremamente negativo já estão isso por um lado é 

positivo de que a reivindicação da comunidade está sendo 

atendida, por outro lado é extremamente negativo, nós temos 

que chegar ao extremo das críticas, das pressão, dos 

posicionamentos, das cobranças, para ver que as coisas, até 

as medidas mais simples serem adotadas pela prefeitura, se 

é assim que tem que ser, que assim seja então, vamos então 

adotar essa prática, se é só na pressão que vai, que seja 

assim, que isso nós sabemos fazer também; por fim e não 

menos importante, eu quero me manifestar mais uma vez, a 

gente já colocou um posicionamento, dizer da nossa 

indignação em relação ao cuidado ou descuidado, ou caos, 

descaso que está da gestão com a saúde do nosso município, 

eu sei que frequentemente a saúde é usada como pauta de 
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palanque, seu Felipe que acompanha muito tempo a política, 

a gente sabe disso, que sempre a saúde é uma pauta para 

usar no palanque, mas nós chegamos a um ponto tão crítico, 

que fica até desajeitado para a gente discutir qualquer 

outro tema aqui, parece que quando a discussão é outro tema 

que não seja saúde, fica até sem relevância, sem tamanha 

importância, porque todo mundo está vendo a situação da 

saúde e quando os vereadores não se manifestam, falam: Será 

que os vereadores não estão enxergando o que está 

acontecendo? O que eu recebo de mensagem falando: Vereador 

você está sabendo que a santa casa está sem médico? Você 

está sabendo que a santa casa está sem anestesista? Você tá 

sabendo que teve que mandar parto para Dourados, uma 

cesárea simples? A gente sabe que os procedimentos de risco 

que requerem uma atenção especializada, que requer uma UTI 

ou alguma coisa nesse nível, tem que ser mandado para 

Dourados mesmo, a gente não tem ainda essa estrutura, mas 

nós estamos encaminhando procedimento simples, coisas que 

poderiam ser resolvidas aqui, para deixar lá o paciente 

tomando chá de cadeira ou chá de maca, por assim dizer, 

aguardando e pedindo pelo amor de Deus para que alguém se 

compadeça e atenda um procedimento simples, mas que deveria 

estar sendo feito aqui em Naviraí; nós estamos caminhando 

para perda da referência, nós somos sede de microrregião, 

que significa que nós somos o Polo de toda nossa região 

para saúde ou deveríamos estar sendo, mas com as atitudes 

impensadas, com a falta de gestão, porque eu não vou nem 

falar do modelo de gestão, porque não existe um modelo 

implantado, essa é que a verdade, se vai a Santa Casa hoje, 

você não sabe quem é que manda lá, você não sabe a quem 

procurar, quem é o responsável, faço esse desafio, qualquer 

um, chega lá na Santa Casa e pergunta quem é o responsável, 
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quem que é o chefe aqui? Não tem e quando não tem, quem 

coordena não dá nem para falar que existe um modelo de 

gestão, nós vamos continuar acompanhando, peço mais 30 

segundos, obrigado Presidente, nós vamos continuar 

acompanhando como já temos feito, vamos continuar fazendo 

as cobranças, vamos continuar fazendo a pressão, porque 

parece que essa é a única linguagem que essa gestão escuta, 

e torcendo, pedindo a Deus que ilumine a cabeça dos 

gestores para que as coisas de fato aconteçam, porque não é 

para mim, não é para os vereadores que aqui estão; as 

cobranças que nós fazemos aqui, a pressão que a gente faz, 

é para atender os anseios da nossa comunidade, da nossa 

população. Quero desejar a todos uma boa semana, fiquem com 

Deus e até a próxima oportunidade. Senhor Presidente - 

queria agradecer a presença do nosso amigo Valdomiro, do 

João, ex-gerente da Caixa Econômica, os promotores do 

evento do jogo das Estrelas no dia 8 de dezembro. Parabéns 

pela realização do evento e seja sempre bem-vindo a esta 

casa de leis. O Senhor Presidente convidou para fazer uso 

da tribuna, o Vereador Antonio Carlos Klein – Bom dia a 

população de Naviraí, estamos encerrando a sessão que 

praticamente metade da sessão foi discutido e falado sobre 

a saúde de Naviraí, e como eu já falei várias vezes aqui na 

tribuna e na sessão, eu tenho responsabilidade também com 

administração municipal, porque eu fui para rua pedir votos 

para o doutor Izauri e para o seu Sakae Kamitani; então me 

sinto na obrigação hoje de ajudar a administração e com 

esse intuito, com essa vontade de ajudar a administração 

para que as coisas possam acontecer em Naviraí, eu sempre 

falo aqui, enquanto se fala que está o caos na saúde, que 

está um caos na cidade, nós temos muitas dificuldades, mas 

muitas dificuldades mesmo, o que não é diferente do 
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restante do Brasil, principalmente em relação à saúde, mas 

que boas coisas também estão acontecendo, nós não estamos 

vivendo no estado de calamidade na cidade, nós estamos 

vivendo uma cidade que procura se acertar, procura se 

resolver, então com essa com essa obrigação até 

constitucional que nós temos de auxiliar administração como 

vereadores, fiscalizar, legislar e auxiliar, a gente tem 

trabalhado nesse sentido e vamos continuar fazendo assim, 

para que as coisas possam acontecer, com nós já conseguimos 

a reforma do Hospital Municipal no seu interior, 

conseguimos revitalizar a recepção, vai sair também a 

reforma do posto de saúde do Ronan Marques, já estiveram lá 

para fazer a reforma do posto onde precisa, conseguimos 

algumas melhorias no posto do Vila Nova, conseguimos 

abertura do posto de saúde do Varjão, horário prolongada à 

noite, então nós estamos aí trabalhando para que as coisas 

possam melhorar na cidade; e eu queria dizer que nós 

tivemos uma discussão bastante grande aqui, com vereadores 

reclamando da saúde e que nós possamos esclarecer para a 

população exatamente o que acontece com a saúde, eu durante 

a discussão, entrei em contato com o prefeito Doutor José 

Izauri e com o Welligton e pedi para eles, que viessem até 

a câmara em uma das sessões para esclarecer a situação da 

saúde, principalmente a situação financeira da saúde, 

porque se gasta tanto com a folha de pagamento, do pessoal 

da saúde, porque não se consegue contratar médicos, qual a 

discussão que existe, do que a prefeitura pode pagar, do 

que o médico quer, então esses esclarecimentos todos, eu 

pedi para o prefeito que viesse pessoalmente, junto com o 

secretário de saúde para esclarecer para a população e ele 

prontamente nos falou, pode solicitar que eu vou até a 

câmera e vou conversar com os vereadores e com a população 
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e vou esclarecer exatamente o que vem acontecendo na nossa 

administração em relação à saúde financeira da saúde de 

Naviraí; então nós teremos aqui nas próximas sessões, vamos 

ver se na próxima semana já consegue, na sequente que o 

prefeito venha até a câmara, na sessão da Câmara para falar 

sobre a questão da saúde no que diz respeito a contratação 

de médicos e o atendimento deve ser feita a população, com 

médicos especialistas nas várias áreas e principalmente na 

questão dos anestesistas, que tomou uma proporção bastante 

grande nesses dias aqui, então tudo isso o próprio prefeito 

Doutor Izauri, vai vir na sessão da câmara para esclarecer 

para a população o que é que está acontecendo; quero também 

dizer a população que já anos atrás, eu fiz o pedido aqui 

na câmara para que fosse feita a transmissão das nossas 

sessões pela internet em tempo real, depois de algum tempo, 

agora foi aberto à licitação e foi contratado o Wilson, que 

é do antigo foto estúdio e que está agora fazendo a 

transmissão das nossas sessões, a filmagem e fazendo a 

transmissão junto com a Rádio Ativa também, fazendo a 

transmissão em tempo integral, em tempo real das nossas 

sessões, então toda a população pode acessar pelo facebook 

ou pelo youtube, pela Rádio Ativa, que todas as sessões 

serão transmitidas, agora filmados aqui para nossos 

arquivos e transmitidas pela internet, para a população 

acompanhar o trabalho dos vereadores; dizer a população 

também que nós fizemos a mudança das sessões há um tempo 

até por indicação minha, da segunda-feira à noite para 

terça-feira de manhã, por uma questão que nós fizéssemos 

uma experiência para que fosse melhor e eu acredito na 

avaliação que fiz inclusive com o pessoal da rádio, que a 

audiência da população na sessão de manhã é melhor que na 

sessão da segunda-feira à noite, mas em face de alguns 
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interesses ou conveniência também de horário dos próprios 

vereadores e para adequar também o serviço que é feito 

durante o dia para a população vir na sessão, foi votado 

hoje um projeto de resolução da mesa diretora, voltando as 

sessões da câmara da terça-feira de manhã às 10 horas, para 

segunda-feira às 19 horas, então a partir do dia 4 de 

novembro todas as sessões da câmara serão feitas à noite, 

vai ter a transmissão, vai ser filmado, vai ter transmissão 

pela internet em tempo real, mas a população pode também se 

programar para vir até aqui para assistir e participar das 

nossas sessões, então nós estamos aí atentos ao que 

acontece na cidade e mais uma vez volta a afirmar, nós 

estamos aqui não só para fazer discurso, mas para 

trabalharmos em favor da nossa população e é o que o 

vereador Doutor Klein, tem feito; muito obrigado e boa 

tarde a todos. O Senhor Presidente convidou para fazer uso 

da tribuna, o Vereador Claudio Cezar Paulino da Silva – boa 

tarde a todos, estamos aqui desde às 10 horas da manhã, 

hoje uma discussão muito séria, muito forte da saúde mais 

uma vez, isso mostra a preocupação dos vereadores com a 

saúde de Naviraí; quando a gente fala da saúde e eu já 

disse isso antes e vou repetir agora, a gente tem que ter 

muito cuidado porque tem muita gente trabalhando com 

seriedade na saúde, os postos de saúde hoje, com a Nice à 

frente e coordenando os Posto Saúde, a gente já vê uma 

melhora significativa nos posto de saúde, chegaram mais 

cinco médicos do Mais Médicos, que estão nos Postos Saúde, 

os PSFs e isso desafogou um pouco a santa casa, a gente 

sabe disso e temos que parabenizar esses profissionais que 

trabalham e estão trabalhando com muita garra para melhorar 

a saúde de Naviraí; pontos existem, tem que ser melhorado 

sim, a questão de anestesista é um deles, as especialidades 
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do hospital municipal, o Prefeito tem que sentar com o 

gerente de saúde dele, para ver essas especialidades, 

porque a gente não pode ficar nessa ambulância terapia aí, 

levando pessoas daqui para Dourados, para Campo Grande, 

porque não resolve em Naviraí, então esses são os pontos 

que tem que ser cobrados, os pontos que estão dando certo a 

gente tem que elogiar, mas esse, infelizmente a gente tem 

que cobrar e cobrar muito firmes, como fizemos hoje na 

sessão e estamos repetindo aqui agora, a questão do 

anestesista, tivemos uma reunião com o prefeito como já foi 

dito aqui pelos vereadores que me antecederam e a gente 

espera que resolva o mais rápido possível, porque não 

podemos continuar do jeito que tá, tem reclamação direto 

das especialidades, então isso a gente tem que cobrar e 

vamos estar cobrando e acompanhando, não só cobrar, mas 

acompanhar também o que está sendo feito, se está 

resolvendo ou não, se não resolver a gente vai continuar 

nessa cobrança firme aqui nessa casa de leis; quero falar 

para vocês sobre uma notícia boa, que até a vereadora Cris 

também já comentou, entrei na semana passada durante a 

sessão com uma cobrança que a gente fez sobre os médicos 

legistas, que Naviraí precisa de mais médicos legistas e 

ficamos sabendo que abriu duas vagas para Naviraí, isso é 

gratificante, a gente sabe que o médico legista é o 

Gradella em Naviraí e é impossível ele sozinho atender toda 

a demanda de Naviraí e da região, e a gente está cobrando 

isso e agora abriu duas vagas para Naviraí, isso é muito 

bom para Naviraí e para toda região; hoje entrei também com 

indicação para o governo do estado, pedindo ajuda dos 

nossos deputados Estadual Onevan de Matos, Lídio Lopez e o 

Renato Câmara, que é da nossa região, e eu acho que a gente 

tem que começar a cobrar mais os deputados da nossa região, 
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levar as demandas de Naviraí e da região para os deputados 

para que eles junto ao governo do estado também cobrem 

firme; hoje também pedi um IML para Naviraí, que é um 

absurdo a precariedade que trabalha o nosso médico legista 

aqui Naviraí, não tem um local adequado para fazer esse 

trabalho, então estou pedindo a intervenção mais uma vez 

dos nossos deputados, com o governador Reinaldo Azambuja, 

para que atenda com a construção do prédio para um IML em 

Naviraí; não poderia deixar aqui também de convidar a todos 

para o primeiro boi no rolete, que acontece dia 27 de 

outubro, será um almoço beneficente na Seleta, a partir das 

11 horas, almoço organizado pelo clube dos reliqueiros de 

Naviraí, quero mandar um abraço para o Sexta-feira que está 

à frente do clube dos reliqueiros e a equipe do Zé Maria, 

do Boi na Brasa, que estará assando um boi inteiro lá na 

Seleta no dia 27 de outubro, almoço beneficente com a renda 

toda revertida para a compra de fraldas geriátricas, nós 

fizemos um levantamento e Naviraí tem mais de 250 pessoas 

que precisam diariamente de fraldas geriátricas e não tem 

condições de comprar essas fraldas; então peço a todos que 

compareçam nesse almoço beneficente, a renda será repassada 

a rede feminina de combate ao câncer de Naviraí e para 

Anped - Associação de pessoas portadoras de deficiência, 

que é coordenada pelo Sérgio, eles que tem a relação de 

quem precisa dessas fraldas geriátricas, então peço a 

colaboração e que todos compareceram no almoço na Seleta 

dia 27, para que seja um sucesso esse almoço para que 

possamos ajudar muita gente que realmente precisa; 

agradecer aos patrocinadores, tem muita gente ajudando e 

patrocinando esse grande evento; no mais, agradecer mais 

uma vez a Deus, um abraço para o Valdomiro que está aqui, o 

João, que são os organizadores do primeiro jogo das 
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estrelas em Naviraí, sucesso a eles, que tudo dê certo e já 

convido a população para participar desse grande evento em 

Naviraí. Que Deus abençoe a todos e até terça que vem. O 

Senhor Presidente convidou para fazer uso da tribuna, a 

Vereadora Rosangela Farias Sofa – bom dia mais uma vez a 

todos ouvintes da rádio cultura, àqueles que nos ouvem via 

facebook, quero começar a minha fala dizendo que nesse 

final de semana próximo dia 24 e 25, nós teremos aqui em 

Naviraí o governo do estado; o governador Reinaldo Azambuja 

estará em Naviraí para a reunião regional, onde ele vai 

implantar aqui nesses dois dias, o seu programa governo 

presente; o governador tende a receber todos os municípios 

e provavelmente atende-los; então dizer que Naviraí tem a 

honra de sediar o governador esses dois dias aqui e todos 

os municípios que virão, que são 17 municípios, Novo 

Horizonte, Jateí, Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Naviraí, 

Iguatemi, Dourados, Glória de Dourados, Caarapó, Itaquiraí, 

Juti, Tacuru, Amambai, Paranhos, Sete Quedas, Mundo Novo e 

Japorã; então agradecer ao Governador pela sua vida a nossa 

cidade e a esses municípios que também estarão aqui; quero 

também reforçar o convite que o vereador Fi a Paiol já fez 

para o almoço dia 27 de outubro, o boi no rolete, esse 

almoço vai colaborar com as entidades Anped e Rede feminina 

ao câncer; dizer o quanto nós somos gratos pelos trabalhos 

da Anped e pelo trabalho da rede feminina e a maneira de 

ajuda-los é ajudando nessas promoções, nesses eventos, 

fazendo com que essas entidades consiga arrecadar valores 

para manter os seus atendimentos com a qualidade das quais 

ele tem prestado em Naviraí, somos muito orgulhosos de ter 

o trabalho da Anped e da Rede feminina de combate ao 

câncer; também quero agradecer as empresas Rici Rici 

Piscinas, Cambaru madeiras, Mega Sol piscinas, Dipebral e 
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Casa da piscina, pelo comprometimento, pelo carinho, pelo 

reconhecimento do trabalho da nossa equipe da banda Tom 

Jobim; dizer que agora nesse final de semana, dia 20 foi 

feito um almoço e também teve um dia de lazer no espaço 

GEAS, onde funciona o projeto Aquarela; o momento foi 

construído por muitas mãos e só me resta na qualidade de 

representante do povo, dizer muito obrigada ao pessoal do 

Geas, pela cedência do espaço; muito obrigada a equipe da 

Fundação Cultural que esteve lá e ajudou cozinhar, que 

ajudou transportar essas crianças; muito obrigada aos 

empresários, Carlos da Rici Rici Piscinas, o pessoal da 

Cambaru, o pessoal da Mega Solda, Dipebral e da Casa das 

piscinas, se não fosse vocês, o dia não teria o brilho que 

teve, porque foram vocês que permitiram que aquelas 

crianças brincassem e desfrutasse de uma piscina com água 

tratada, com uma qualidade ótima, muito obrigada pelo 

trabalho de vocês, sabemos o quanto é importante o trabalho 

de vocês e as empresas de vocês dentro da nossa cidade, o 

verão está aí e é claro, agora é hora de vocês trabalharem 

e garantir a diversão nas piscinas de toda a cidade. Muito 

obrigada também ao Vereador Fi da Paiol e a mim que 

colaborou com essas crianças e com esse evento e a nossa 

gerente de educação, Caroline Touro, que a gente vê e sente 

o olhar e a grandeza que ela trabalha em favor dessa banda, 

em favor dessas crianças, que está sendo destaque no nosso 

município, então dizer o quanto a gente está grato com 

trabalho dessas empresas que fizeram a diferença realmente 

no evento de domingo; também quero deixar aqui o meu 

parabéns a professora Inês de Souza Barba, que recebe uma 

comenda de mérito legislativo 2019 na Assembleia 

Legislativa; por intermédio dos parlamentares da décima 

primeira legislatura, convida a professora Inês de Souza 
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Barba para uma sessão solene de outorga da comenda de 

mérito legislativo que irá se realizar no dia 5 de novembro 

de 2019 no Plenário Deputado Júlio Maia, Palácio Guaicurus, 

na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul; a 

professora Inês de Souza Barba entrou na universidade e 

concluiu um curso de Ciências físicas biológicas da 

Universidade Federal do Estado de Mato Grosso do Sul, em 

dezembro de 1984; em 1982 ela concluiu uma graduação em 

matemática pela Universidade Oeste Paulista, a Unoeste e 

uma pós-graduação Lato Sensu em ciências pela Universidade 

Unidas Católicas de Dom Bosco, a UCDB; em 2002 concluiu sua 

pós-graduação Lato Sensu em matemática pela Universidade 

Estadual de Maringá e o mestrado em desenvolvimento 

sustentável e políticas públicas e gestão ambiental pela 

Universidade de Brasília UNB, onde em sua dissertação 

tratou sobre a economia ambiental e o perfil dos catadores 

de resíduos sólidos de Naviraí; começou a exercer a 

docência em 1984, atuando na rede estadual, Municipal e 

privada, a partir do ano de 1997 passou a lecionar no 

ensino superior e em 2003 até a presente data como gerente 

da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, unidade de 

Naviraí; em seu mestrado pela UNB a professora Inês de 

Souza Barba desenvolveu uma pesquisa ambiental e social, 

traçando o perfil dos catadores de materiais recicláveis, 

onde a partir dessa pesquisa surgiu a associação dos 

catadores e selecionadores de materiais recicláveis de 

Naviraí – ASSECOMAR, considerando a motivação e o interesse 

pela educação em participar pela educação ambiental e com a 

convicção da possibilidade e da necessidade de se educar as 

novas gerações para formar cidadãos conscientes que 

acreditam na construção de uma sociedade mais comprometida 

com educação para todos, que justificou na época o 
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interesse de formalizar juntos aos selecionadores e 

coletores de materiais recicláveis, a implantação da 

Assecomar; as contribuições dessa pesquisas foram 

importantes tanto para os catadores, quanto para o 

município de Naviraí, pois foi a partir daí que surgiu uma 

vontade de política de construir o aterro sanitário, 

trazendo benefícios a toda comunidade e as futuras 

gerações; diante do exposto, essa casa de leis através da 

sua representante, nós agradecemos a professora Inês de 

Souza Barba, pelo trabalho que tem prestado ao nosso 

município e agradecendo também a Assembleia Legislativa por 

ofertar essa comenda mérito, a nossa professora Inês de 

Souza Barba; dizer que acompanho a professora Inês desde 

essa época e que a parabenizo, com certeza a acompanharei 

até a Assembleia Legislativa para vê-la receber esse 

mérito; realmente a professora Inês tem feito a diferença 

em seu trabalho, sempre pautada na preocupação com aluno, 

na preocupação que ele vai levar para o seu dia a dia todo 

aquele conhecimento, transformando a teoria na realidade, 

transformando a realidade numa prática e transformando a 

prática numa mudança de vida e foi isso que eu aprendi e é 

isso que a professora Inês tem deixado em seu legado; 

agradecer a professora Inês mais uma vez pelo trabalho 

prestado em Naviraí a e Assembleia Legislativa por conceder 

esse mérito a professora Inês; desejar a todos de Naviraí, 

que tenham uma ótima semana e que participem da festa do 

boi do rolete, vamos prestigiar e ajudar as entidades que 

clama por ajuda. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima 

semana. Foi convidado para fazer uso da tribuna o Senhor 

Presidente, Vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva -  

Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, bom 

dia a todos que nos acompanham através das redes sociais, 
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gostaria de começar o meu discurso aqui dizendo da 

importância desse dia para nós vereadores, é um enorme 

prazer, a gente estar transmitindo para toda a população de 

Naviraí pela primeira vez, uma sessão ordinária ao vivo 

pelo site da Rádio Ativa, pelo boletim MS, por todos os 

sites vinculados à Câmara Municipal, através também do 

facebook da câmara, através do youtube, a partir de hoje é 

possível resgatar uma sessão na internet, procurar o dia 

que foi feito, o cidadão que não tiver condições de 

acompanhar ao vivo ou estar presente para acompanhar, vai 

ter como acionar através da internet as nossas sessões, os 

debates importante que a gente gera aqui toda terça de 

manhã; também foi um avanço, mas uma ação de transparência, 

de lisura da mesa diretora do biênio de 2019/2020, no qual 

eu tenho o privilégio de ser o presidente; então eu quero 

agradecer os vereadores: Fi da Paiol, vice-presidente, a 

vereadora Rosangela, primeira secretária e ao Josias de 

Carvalho, segundo secretário, por estarem juntos a mim, 

proporcionando à população de Naviraí esse momento único, 

no que se diz à política do nosso município, onde estamos 

abrindo as portas da Câmara Municipal para todos os 

cidadãos, para aqueles que têm condições de vir, para quem 

não tem, ou seja mostrando mais uma vez que as nossas ações 

aqui dentro são todas a favor da população, então porque 

não transparecer isso através dessas ações, de transmitir 

ao vivo para todos os cidadãos naviraienses, é um dever que 

a gente cumpre hoje, é uma missão que a gente tinha como 

proposta de mandato para ser o presidente dessa casa e 

graças a Deus tivemos condições de executar; também mais 

avanço, a sessão ordinária passará a ser nas segundas-

feiras as 19 horas, a partir do dia 4 de novembro; e isso é 

porque a gente acha que na segunda-feira à noite daremos 
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condições do trabalhador vir participar das sessões, vir 

acompanhar o que está acontecendo, as proposições, os 

projetos de leis, todas as ações dos vereadores, 

independente se aqui está o vereador que ele votou ou não, 

hoje são os treze que representam a nossa cidade; então é 

importante essa questão do projeto de resolução que entrou 

hoje, de autoria da mesa diretora, a qual mais uma vez eu 

agradeço; a partir do dia 4 de novembro a sessão será nas 

segundas-feiras às 19 horas; essa questão de mudar também a 

sessão para segundas-feiras, foi uma vontade da população, 

estivemos conversando com todos os munícipes, onde a 

maioria se mostrou a favor de mudar a sessão para segunda-

feira e como nós representantes do povo e estamos aqui para 

fazer a vontade do povo, nada mais justo, e vou usar de 

exemplo a professora Nilda que toda vez que ela me encontra 

ela fala que não dá para acompanhar a sessão na terça-

feira, então conseguimos mudar a sessão para segunda-feira 

à noite, uma atenção que a mesa diretora da câmara deu para 

todos naviraienses poderem vir prestigiar as sessões 

ordinárias todas as segundas-feiras; agora eu gostaria de 

falar um pouquinho a respeito do Câmara Mirim, projeto de 

lei desde 2016 aqui nessa casa de leis, onde eu tive o 

privilégio de apadrinhar, de encabeçar junto com a minha 

equipe de gabinete que se faz presente, a Érica, o Fula, o 

seu Felipe, a Paula e principalmente o gerente de 

administração desta casa, Sidnei, professor de formação, 

que contribuiu muito para que esse projeto se tornasse 

realidade; então obrigada a todos vocês, obrigado pelo 

esforço porque gerou um grande trabalho e graças a Deus a 

gente conseguiu êxito nesse projeto, que nos surpreendeu 

positivamente a aderência da parte da educação do nosso 

município; queria cumprimentar a comissão permanente que 
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foi criada por nós e que contribuiu muito, sem eles não 

seria possível a realização desse projeto, Professor 

Daniel, professora Tatiane, professora Elizete, Professor 

João, a professora Carla, o professor Thiago, Professor 

Silvinho, enfim, conseguimos junto com a equipe da câmara 

esse êxito porque fomos comprometidos, fomos bons ouvintes, 

discutimos a boa política e discutimos o formato do projeto 

para ser resolutivo para o nosso município, graças a Deus 

com as instituições como o Conselho Tutelar, Instituto 

Federal, Universidade Federal, o CR8 que é a Coordenadoria 

Regional do Estado do Mato Grosso do Sul que tem a sua sede 

aqui, a Gemed, principalmente a câmara municipal e a 

Prefeitura Municipal, esse projeto só foi possível por 

causa dessas instituições, porque nelas existem pessoas de 

bem, existem pessoas que querem fazer a diferença no nosso 

município; a câmara Mirim é um projeto que vai ficar ao 

longo do tempo, temos a convicção que será uma coisa para 

outras pessoas também colherem os frutos, lançamos a 

semente para que isso seja possível, ficando como um legado 

nosso nesta casa de leis; deu tudo certo, tivemos um número 

expressivo de candidatos a vereadores Mirins, 48 alunos de 

diversas escolas do município aderiram ao nosso programa, 

então o nosso muito obrigado a todos os diretores, 

coordenadores, professores e alunos, principalmente os 

vereadores mirins que acreditaram nesse projeto; vale 

ressaltar também que se não for uma coisa nova, uma coisa 

diferente, deve estar entre as primeiras no nosso país, que 

pela primeira vez vai ter uma eleição onde as mulheres são 

a maioria, a câmara Mirim conseguiu desses 48 candidatos 

mirins, 26 são mulheres e 22 homens, então é uma coisa 

nova, diferente, uma conquista que nem eu esperava, mas 

fiquei muito feliz, até porque a gente cobra diversas vezes 
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a participação das mulheres na política atual, acredito que 

se houvesse mais mulheres na nossa política, não teria 

chegado ao ponto que chegou e estaria tudo muito melhor, 

então no Câmara Mirim a gente conseguiu esse fato inédito 

de ter mais mulheres do que homens; o meu muito obrigado e 

o meu agradecimento; se Deus quiser esse projeto Câmara 

Mirim vai ser um grande legado onde o município de Naviraí 

vai colher os frutos com toda certeza; um bom dia a todos e 

fiquem com Deus. O vereador Claudio Cezar - quero agradecer 

a todos os ouvintes da Rádio Cultura FM e a todos que nos 

assistiram pela rede social; Nada mais havendo a tratar, 

sob a proteção de Deus o Senhor Presidente encerrou a 

sessão e para constar em ata, Rosângela Farias Sofa, 

primeira secretária, lavrei presente ata que vai por mim e 

o Presidente assinado. SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos vinte e dois 

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