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CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04/11/2019. 

  

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e 

dezenove, às dezenove horas, reuniu-se ordinariamente a 

Edilidade Naviraiense nas dependências da Câmara Municipal 

de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, situada na 

Avenida Bataguassú, 900 sob a Presidência do Vereador Símon 

Rogério Freitas Alves da Silva; Secretariado pelos Edis: 

Rosangela Farias Sofa e Josias de Carvalho; estando ainda 

presentes os vereadores: Antonio Carlos Klein, Claudio 

Cezar Paulino da Silva, Ederson Dutra, Eurides Rodrigues, 

Fabiano Domingos dos Santos, 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. Presidente: quero aqui dar boa 

noite a todos os presentes, a todos que nos acompanham 

através da Rádio Cultura e pelas redes sociais também, 

queria cumprimentar quem nos acompanha pelo site da câmara, 

Facebook da câmara, pelo YouTube, também pelos sites 

Boletim MS, Portal Veja MS, Caribel News e Rádio Ativa. 

Obrigado a todos que estão transmitindo a nossa sessão 

ordinária, um abraço a todos e fiquem com Deus. Em seguida 

determinou a primeira secretária para fazer a leitura do 

expediente – Ofício nº 09/2019/CMAS da Senhora Débora 

Canzian Volpini, Presidente do Conselho Municipal de 

Assistência Social, solicitando divulgação de comunicado. 

Reunião regionalizada descentralizada do Conselho Estadual 

de Assistência Social de Mato Grosso do Sul no dia 

08/11/2019 que acontecerá no município de Naviraí, sendo 

este responsável em sediar a região Conesul abrangendo os 
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municípios de Juti, Japorã, Mundo Novo, Itaquiraí, Eldorado 

e Iguatemi, com os seguintes objetivos: Cumprir meta do 

Pácto; Balanço das deliberações da última Conferência de 

Assistência Social; Prioridades para o Plano Estadual de 

Assistência Social 2020 a 2023. Presidente: Solicito a 

afixação de cópia do presente comunicado no mural da Câmara 

Municipal de Naviraí. 1ª Secretária fez a apresentação dos 

Projetos. Projeto de Lei nº 45/2019 de autoria do Poder 

Executivo Municipal; que em súmula: Autoriza o Poder 

Executivo a celebrar Termo de Fomento, com base no Decreto 

Municipal nº 69/2017 e Lei Federal nº 13.019/2014, com a 

Associação Combat Sport Fight – MS, e dá outras 

providências. (em caráter de urgência). Senhor Presidente: 

Coloco em discussão o regime de urgência. Senhor 

Presidente: Coloco em votação o regime de urgência. Os 

Senhores Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram 

e os contrários se levantem. Aprovado o regime de urgência. 

Senhor Presidente: Pergunto ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminho às comissões 

para que possam analisar e dar os devidos pareceres no 

tempo em que confere o regimento interno. Projeto de Lei nº 

47/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal; que em 

súmula: Autoria o Poder Executivo a celebrar Termo e 

Fomento, com base no Decreto Municipal nº 69/2017 e Lei 

Federal nº 13.019/2014, com a Cooperativa de Trabalho dos 

Catadores de Materiais Recicláveis de Naviraí e Região, e 

dá outras providências. Senhor Presidente: Coloco em 

discussão o regime de urgência. Senhor Presidente: Coloco 

em votação o regime de urgência. Os Senhores Vereadores 

favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se 

levantem. Temos cinco votos contrários dos vereadores: 

Marcio Scarlassara, Jaimir José da Silva, Ederson Dutra, 
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Fabiano Domingos dos Santos e Eurides Rodrigues que foram 

contra o regime de urgência. O regime de urgência fica 

aprovado por seis votos favoráveis. O Senhor Presidente 

perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, 

entendendo que sim, encaminhou às comissões para que possam 

analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere 

o regimento interno. Como foi aprovado o regime de urgência 

ao projeto de lei nº 45/2019 que prevê o fomento para a 

academia, ficam os vereadores convocados para uma Sessão 

Extraordinária no dia 7 de novembro do corrente ano, às 

oito horas e trinta minutos na sala de reunião desta casa 

de leis, para a primeira e única discussão e votação do 

projeto de lei nº 45 de 2019. Projeto de Lei nº 46/2019 de 

autoria do Poder Executivo Municipal; que em súmula: Estima 

a Receita e Fixa a Despesa do Município de Naviraí (MS), 

para o exercício financeiro de 2020 e dá outras 

providências. Senhor Presidente: Pergunto ao plenário se é 

matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminho o 

Projeto de Lei à Comissão de Finanças e Orçamento, conforme 

artigo 196, parágrafo único do Regimento desta Casa de 

Leis, para que possa analisar e dar o devido parecer no 

tempo em que confere o regimento interno, informo ainda aos 

nobres Edis, que as emendas propostas deverão ser entregues 

diretamente à Comissão de Finanças e Orçamento, no prazo de 

10 (dez) dias, a contar da data de hoje, conforme o artigo 

197 do Regimento desta Casa de Leis. Projeto de Lei nº 

38/2019 de autoria do Vereador Jaimir José da Silva; que em 

súmula: Institui o Guia de Saúde Pública de Naviraí – MS. 

Senhor Presidente: Pergunto ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminho às comissões 

para que possam analisar e dar os devidos pareceres no 

tempo em que confere o regimento interno. Projeto de Lei nº 
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49/2019 de autoria do Vereador Símon Rogério Freitas Alves 

da Silva; que em súmula: Institui o Programa para 

identificação, diagnóstico, tratamento e acompanhamento 

integral de educandos com Dislexia, Discalculia ou 

Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade-TDAH, na 

rede pública Municipal de Ensino do Município de Naviraí - 

MS. Senhor Presidente: Pergunto ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminho às comissões 

para que possam analisar e dar os devidos pareceres no 

tempo em que confere o regimento interno. Projeto de Lei nº 

50/2019 de autoria da Vereadora Rosangela Farias Sofa; que 

em súmula: Institui a Campanha "Novembro Azul" de Prevenção 

ao Câncer de Próstata e de promoção da Saúde do Homem, no 

Município de Naviraí - MS. Senhor Presidente: Pergunto ao 

plenário se é matéria de deliberação, entendendo que sim, 

encaminho às comissões para que possam analisar e dar os 

devidos pareceres no tempo em que confere o regimento 

interno. Considerando a aprovação Requerimento nº 207/2019, 

na Sessão Ordinária de 29 de outubro do corrente ano.  Qual 

requereu a abertura de Comissão Especial de Inquérito para 

apurar fatos relacionados ao Prefeito Municipal e ao 

Gerente Municipal de Saúde. Considerando que na referida 

sessão foi determinado o prazo de cinco dias para que 

houvesse a indicação, via ofício dos parlamentares 

interessados em compor a comissão especial a ser 

constituída. Considerando que até o início da presente 

sessão não houve manifestação de nenhum parlamentar no 

sentido de compor a comissão especial a ser constituída. 

Considerando que a designação dos membros das Comissões 

Especiais de Inquérito compete ao Presidente da Câmara, nos 

termos do artigo 48 do Regimento Interno desta Casa de 

Leis. Ficam designados os vereadores, tendo como 
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Presidente: Maria Cristina Tezolini Gradella e os membros 

Rosângela Farias Sofa e Fabiano Domingos Taquara. Portanto, 

fica constituída pelos membros supramencionados, a Comissão 

Especial de Inquérito requerida através do requerimento nº 

207/2019, a qual deverá apresentar relatório conclusivo dos 

fatos apurados no prazo de 30 dias. 1ª Secretária: 

Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de Informações, 

Indicações e Moções: Requerimento n° 208/2019 de autoria do 

Vereador Eurides Rodrigues; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Welligton de Mattos Santussi, 

Gerente de Saúde, requerendo informações a respeito das 

providências tomadas para satisfazer o pedido contido na 

Indicação nº 5/2018, desta Casa de Leis, de autoria deste 

vereador, onde solicitava a transferência do ponto de 

atendimento à saúde dos moradores do bairro Monte Fuji, 

para o P.S.F. Posto de Saúde Sol Nascente. Ressaltando que, 

atualmente, os referidos moradores são atendidos no P.S.F. 

Posto de Saúde do Varjão. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor – boa noite 

ouvintes da Rádio Cultura FM, boa noite nobres vereadores e 

público presente; estou fazendo esse pedido que já fiz há 

um ano e pouco, porque no Monte Fuji tem muita gente que 

sai dali para ser atendido no posto do Varjão, já fui 

conversar pessoalmente com Welligton e até agora não 

resolveu nada, fala que vai resolver, mas não resolve, tem 

gente acamado que não pode sair da casa para medir a 

pressão, não tem nenhum carro e tem que ficar pedindo favor 

para levar ao posto do Varjão; então fiz esse pedido porque 

o Wellington prometeu que iria cumprir e espero que ao 

menos essa promessa cumpra. A vereadora Cris Gradella 

solicitou um aparte - primeiramente quero parabenizar por 
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esse requerimento e dizer que realmente essa área não é uma 

área que tem cobertura de estratégia de saúde da família, o 

posto do Sol Nascente absorveu muita gente hoje, porque 

quando foi inaugurada aquela unidade, ainda tinham muitas 

casas a serem construídas, muitas casas começando a 

construir e hoje tem muito morador mesmo no bairro, então o 

que provavelmente está acontecendo, é que o posto já está 

sobrecarregado e precisa de uma nova unidade, porque 

realmente é muito mais próximo do posto do Sol Nascente do 

que ir até o posto do Varjão; quero te parabenizar porque é 

um pedido que a gente ouve constantemente e que eles pedem 

para ser atendidos ali. Obrigada! O Senhor Presidente 

colocou em votação, sendo aprovado. Vereador Marcio 

Scarlassara – Senhor Presidente eu queria através do artigo 

97 pedir uma questão de ordem - boa noite senhor 

presidente, pela liderança do PSB, nosso partido, eu acho 

um assunto relevante, então nós podemos usar através do 

artigo 97 do Regimento Interno; senhor presidente, demais 

vereadores, novamente eu não podia deixar aqui vereador 

Júnior do PT, de relatar que estive no hospital visitando a 

ala de Ortopedia e todo hospital, conversando com médicos 

no final de semana, tentando achar uma solução e em 

especial para a questão dos anestesistas que passamos no 

município hoje; é lastimável, triste de ver a situação das 

pessoas que se encontram ali, desacreditadas, 

desassistidas, jogadas ao vento e esperando; os 

ortopedistas dizem que não podem fazer nada, e realmente 

não tem como fazer nada, tem os pinos, tem os parafusos, 

tem tudo, mas não temos um anestesista para operar, tem 

pessoas há mais de quinze dias aguardando uma cirurgia de 

tíbia, coisas simples que tem ali; ontem teve um acidente 

de uma senhora de moto, que poderia estar sendo operada 
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hoje mesmo, ou amanhã, mas está lá pedindo vaga para 

Dourados; eu chamo a atenção novamente do Senhor Prefeito 

Izauri para essa situação, até quando vamos ver a população 

sofrendo nessa questão de um anestesista; eu tomei a 

liberdade Presidente Simon, comentei com o senhor também, 

de pedir uma reunião com prefeito, eu, Doutor Jackson, 

Vendramin, bem como o Zé Martins que  ficou junto para 

tentar achar uma solução e mediar; a resposta que eu tive 

via whatsapp dele, é se precisar de alguma coisa aviso 

vocês, por enquanto muito obrigado, Prefeito Izauri. Então, 

é lastimável e triste de ver a nossa população; hoje tive 

uma consulta médica com médico da cidade, não vou citar o 

nome porque não vem ao caso, e ele disse que Deus está 

protegendo Naviraí todos os dias, porque nós não tivemos 

nenhum baleado em Naviraí, não tivermos ninguém esfaqueado 

em Naviraí, não tivemos nenhum acidente de trânsito grave 

que tivesse que fazer uma cirurgia que necessitasse de uma 

anestesia geral, Deus está protegendo todos esses dias 

Naviraí; mas até quando irá ficar assim, já vai para um mês 

daqui uns dias que estamos sem anestesista; então novamente 

eu tomei a liberdade e ontem à noite conversei com 

Vendramin, ele está disposto a conversar e acertar, nesse 

momento é necessário fazer isso, porque não tem mais 

condições de ver a população como está; vamos perder vidas 

em Naviraí, pelo fato de não termos aqui anestesista, é 

necessário sentar novamente com o prefeito; tem a CEI que 

está sendo aberta e vai ser apurada, tenho certeza que a 

Gradella pelo conhecimento que tem e pela competência que 

tem, irá fazer um bom trabalho, mas o seguinte, vai demorar 

de 15 a 20 dias para achar um culpado, uma solução, 30 

dias, nós não podemos esperar nem um minuto para resolver a 

situação, nenhum um minuto para poder resolver. A vereadora 
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Lourdes solicitou um aparte e o presidente disse a Dona 

Lourdes que infelizmente eu não posso ceder o aparte porque 

o vereador está pela liderança. O vereador Marcio - não 

poderia deixar de relatar isso que está acontecendo, de 

pessoas chorando no hospital, mãe de família chorando e sem 

esperança, senhores, jovens, o hospital está lotado e 

Dourados está fazendo corpo duro para aceitar, porque nós 

temos condições de fazer essas cirurgias aqui, nós temos 

condições de resolver aqui em Naviraí, então eu chamo 

novamente o Senhor Prefeito para vir esclarecer na câmara, 

poderia estar aqui hoje esclarecendo, como ele consegue 

dormir à noite com a situação que se encontra Naviraí, como 

ele consegue colocar a cabeça no travesseiro, ele foi 

eleito para cuidar nossa população, ele foi eleito para 

gerir, ele é o pai da população de Naviraí, ele é 

responsável por todos em Naviraí, esse é o cargo do 

prefeito, zelar por todos, como que ele consegue ver seus 

filhos morrendo sem fazer nada? Para guardar dinheiro, para 

discutir por causa de cinco mil reais que é o salário de um 

médico? Isso se chama covardia, maldade no coração, não ter 

comprometimento com a população de Naviraí, isso é 

covardia, tem que acertar a situação dos médicos de 

Naviraí, senta e conversa com o Vendramin, com o João, com 

que for, mas resolva a situação, iremos ter tragédias em 

Naviraí pelo descaso que se encontra, é triste de ver, hoje 

me revoltou ao ver a população chorando no hospital por 

falta de anestesista, então eu peço novamente ao senhor 

Prefeito Izauri que foi eleito para cuidar do povo de 

Naviraí, você que festejou dezenove mil votos, então 

Izauri, por favor, senta com o povo da Copasul que elegeu 

você, acha uma solução juntamente com o povo da Copasul e 

resolve a situação de Naviraí, porque não tem condições de 
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ver a população morrendo e você dormindo sem fazer nada. 

Obrigado senhor presidente. Palavra cedida ao vereador 

Josias de Carvalho pela liderança do PRB - é louvável o 

pedido do vereador Márcio Araguaia, até acredito que saúde 

é uma coisa que tem que estar sempre melhorando, a gente é 

solidário a essas reivindicações, mas há um equívoco 

vereador Marcio, quando vossa excelência diz que tem que 

chamar o Vendramin que é o médico, até porque ele pediu 

seis meses de afastamento, segundo ele por motivo de saúde, 

então se ele está com problema de saúde, parece que está em 

pânico para fazer atendimento à Saúde Pública do Município, 

não vejo motivo excelência para que o médico Vendramin 

esteja nessa reunião, eu acho que é um equívoco, eu acho 

que é óbvio e necessário ter essa reunião para que novos 

rumos, principalmente no tocante a ala ortopédica venha 

melhorar, mas apenas esse equívoco de vossa excelência, eu 

creio que os vereadores também deverão participar dessa 

reunião, até para estar sugerindo e emitir opiniões, mesmo 

sabendo que às vezes a nossa voz talvez não seja tão ouvida 

como deveria, deveria ter um valor maior quando há um 

pedido dessa casa de leis, mas enfim, vamos torcer e vamos 

nos reunir com o presidente dessa casa para estar 

organizando essa reunião junto ao prefeito e ao secretário 

de saúde. Obrigado senhor presidente. Presidente - a 

respeito dessa matéria que os vereadores levantaram o 

pedido de liderança, eu só queria comunicar a todos que eu 

fui informado mais uma vez através de ofício, da suspensão 

da especialidade de anestesiologia no hospital municipal, 

do dia 1º de novembro até o dia 30 de novembro de 2019, 

esse ofício que eu recebi é de autoria do Dr. Felipe 

Manzano, diretor clínico do Hospital Municipal; então para 

a população que nos ouve, para todos os vereadores, o 
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problema ainda existe, não está sanado e pelo que a gente 

vê através deste ofício é que mais um mês, estaremos sem 

esse profissional em Naviraí; então deixo bem claro que 

todos os vereadores dessa casa de leis tem cobrado o 

Executivo Municipal, sejam eles oposição, seja a situação, 

todos nós estamos preocupados com a situação do hospital 

municipal; reuniões já foram feitas com os obstetras, 

ginecologistas, foram feitas reuniões que o Prefeito 

Municipal também participou e quase sempre a gente ouve que 

vai ser resolvido, que essa situação vai ser resolvida, mas 

parece que essa dos anestesistas está um pouco mais 

complicado e todos os serviços de cirurgias em Naviraí 

ficam suspensos também, porque sem esse serviço de 

anestesista não é possível que as cirurgias sejam 

concretizados, mas nós vereadores estamos cobrando e 

tivemos reunião a respeito desse assunto; é louvável a 

atitude do vereador Marcio, porque toda vez que a gente vai 

ao hospital municipal é um drama, eu estive lá semana 

passada, eu fui três dias na santa casa e a gente vê o 

desespero até dos enfermeiros, dos médicos, pela falta 

desse profissional, então, a gente pede para Executivo mais 

uma vez ao vivo e para dar publicidade, que de uma vez por 

todas tem que resolver esse problema que é a dificuldade 

desse profissional de anestesia no nosso município. 

Requerimento n° 209/2019 de autoria do Vereador Antônio 

Carlos Klein e outros edis; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, 

requerendo que o Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo seja convidado para fazer uso da Tribuna do 

Plenário Abelardo Macedo de Xavier, na próxima Sessão 

Ordinária desta Casa de Leis, no intuito de prestar 

esclarecimentos aos parlamentares municipais e à população 
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naviraiense sobre a real situação financeira do Hospital 

Municipal Antonio Augusto dos Santos - Virote, na qual o 

mesmo encontra-se atualmente. Solicitamos, ainda, que sejam 

esclarecidos os motivos pelos quais não são mais 

proporcionados atendimentos médicos à população, nas 

diversas especialidades, e por que não são contratados 

novos médicos especialistas, inclusive anestesistas. 

Requeremos, ainda, que seja esclarecida, especificamente, a 

situação do Dr. Fabricio Ozomo, contratado para o 

atendimento de plantões não presenciais, e se já estão 

sendo providenciadas as contratações de novos médicos 

anestesistas, para suprir a demanda. O Senhor Presidente 

colocou em discussão. Com a palavra o vereador Klein - 

senhor presidente, senhores vereadores, a questão do 

Hospital Municipal de contratação de médicos, anestesista e 

outras especialidades, já vem se arrastando há bastante 

tempo e se tenta conversar daqui dali e não resolve; quase 

todas as sessões nós ficamos um tempo discutindo a questão 

da saúde, então na função de líder do prefeito, fui até o 

prefeito Izauri e falei que ele precisa vir até a câmara e 

usar a tribuna, ou falar com os vereadores em uma sessão 

ordinária para que a população também saiba exatamente qual 

a real situação do hospital, a saúde financeira do 

hospital, porque especialidades não estão tendo mais no 

hospital, porque os médicos anestesistas pararam e não se 

consegue a contratação de novos médicos, enfim fazer um 

esclarecimento a todos os vereadores e a população sobre a 

real situação financeira do hospital na questão da 

contratação de médico em especialidades; todos nós sabemos 

que o hospital estava passando por uma reforma no prédio, 

já foi tudo pintado por fora, a parte interna do hospital 

está sendo toda pintada, a recepção está sendo feita, tem 
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remédio suficiente para fazer qualquer procedimento hoje no 

hospital, mas agora nos esbarramos na questão médica, nós 

temos um hospital que está sendo estruturado e nós estamos 

com falta de médicos em especialidades, então por mais que 

a gente fala aqui nós não vamos chegar nunca a um 

entendimento do que realmente acontece; eu sempre falei em 

outros mandatos meus aqui em relação à administração do 

município, que todo município a gente pode comparar a um 

navio ou avião que tem o seu piloto, que comanda, que dá as 

regras do andamento do navio, da navegação, ou da aeronave 

voando, se há alguma falha no capitão do navio e da 

aeronave, ela pode cair, então quem sabe como que está 

funcionando e realmente o que está acontecendo é o Prefeito 

Municipal, ele é o comandante dessa aeronave que chama 

Naviraí; eu conversei com ele que se dispôs a vir até a 

sessão ordinária para utilizar a tribuna e fazer os 

esclarecimentos preciso fazer para população, aí eu fiz o 

requerimento para se tornar oficial o pedido e os 

vereadores aprovando o requerimento, na próxima sessão 

ordinária, o Prefeito recebendo o convite, deve estar vindo 

aqui ou uma data mais próxima que ele possa marcar, mas com 

certeza na próxima sessão ordinária ou logo depois do 

feriado, ele vai poder vir até a câmara e fazer 

esclarecimentos sobre essa situação do hospital. O vereador 

Claudio Cezar solicitou um aparte - boa noite presidente 

Símon, vereadores, vereadoras, todos que se fazem presentes 

nesta noite, bastante gente aqui hoje, fico feliz em ver o 

pessoal acompanhando a sessão agora à noite; sobre o 

requerimento do vereador doutor Klein, tem que ficar uma 

coisa bem clara para Naviraí; as pessoas estão falando que 

não tem médico anestesista em Naviraí, mas na verdade essa 

não é a realidade, nós temos um médico concursado efetivo 
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do município, só que o médico pediu um apartamento de 180 

dias, alegando que não pode atender no hospital municipal e 

na rede pública de saúde, então quer dizer que nós temos 

anestesia e que isso fique bem claro para a população, 

Naviraí tem anestesista sim, só que esse anestesista alega 

que não pode atender na rede pública de saúde; eu estive na 

sexta-feira no Hospital Municipal e saí de lá muito triste 

presidente de ver cinco pessoas precisando fazer cirurgia e 

a gente não tem um anestesista para que seja feita essa 

cirurgia; então é triste e até um pouco suspeito isso daí, 

a gente vai ter que aprofundar mais para ver a real 

situação mesmo desse médico de pedir de 180 dias, eu acho 

um absurdo, são seis meses sem atender, mas o médico não 

vai ficar parado seis meses, ele só não pode atender na 

rede pública; muito estranho isso; a gente não pode afirmar 

nada porque não tem especialidade de psiquiatria, então não 

pode estar aqui firmando, porque ele está com atestado, mas 

segundo ele, só não pode atender na rede pública, nos 

outros hospitais ele pode atender; então fica no mínimo uma 

suspeita no ar, para que nós enquanto legislador, fiscal da 

população, fiscalizar o porquê desse afastamento, ver 

realmente se procede esse afastamento, para tomar as 

providências; pode ter certeza que já pedi a documentação, 

estou requerendo mais documentos ainda desse pedido de 

afastamento do médico; então que fique bem claro para 

Naviraí, não é que não tem anestesia, temos anestesista 

concursado na rede, só que pediu 180 dias de afastamento, 

no mínimo é muito suspeito, ainda mais nesse momento tão 

crítico que não tem outro para substituí-lo; e fica aqui 

fica minha indignação Doutor Klein e vereadores, porque é 

um absurdo a população estar sofrendo nesse momento e o 

médico pegar em 180 dias de atestado para não atender na 
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rede pública, temos que averiguar enquanto fiscal do povo. 

Obrigado! Vereador Klein com a palavra - é realmente uma 

situação bastante complicada, difícil, que levanta 

realmente a suspeita de todos, porque justamente no momento 

em que se discute a questão salarial de médico, a questão 

de querer um X e que o município não pode pagar outro, de 

repente o médico que toda a vida atendeu bem no hospital 

municipal pede um afastamento 180 dias, é realmente 

suspeito e acaba prejudicando toda a população, porque 

existe uma carência muito grande dessa especialidade de 

anestesistas no Brasil inteiro, então existindo a carência 

de anestesista e a dificuldade na contratação, os que estão 

aqui querem usar isso para poder fazer uma briga por 

questões salariais; até sugiro aqui, que a comissão que 

estará investigando a questão, também verifique isso 

também, porque nós não podemos fazer afirmações aqui no 

sentido de que o médico realmente está doente ou não está 

doente, se foi coincidência ou não, mas como tem já uma CEI 

aberta, é possível a investigação sobre isso aí também; mas 

para que nós não fiquemos aqui em todas as sessões gastando 

uma hora falando da saúde, o Prefeito vai vir na sessão 

ordinária para prestar esclarecimento da questão da saúde. 

O vereador Marcio solicitou um aparte - queria dar os 

parabéns ao Senhor pelo convite ao prefeito, é de grande 

valia e necessário realmente que ele de esclarecimentos aos 

vereadores, se possível traga o secretário saúde junto para 

falar sobre a parte técnica, é importantíssimo isso; mas no 

momento nós não temos anestesista, mesmo o município tendo 

um profissional que é concursado, hoje nós estamos sem e 

pelo que o presidente falou, vai se arrastar por mais um 

mês; então nós não temos anestesista em Naviraí, é uma 

realidade, é um fato e precisamos com urgência sanar isso, 
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se vai buscar anestesista em São Paulo, no Rio, na Bahia, 

no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, não sei, mas se o 

Vendramin está com corpo mole porque não quer trabalhar, 

tem que achar uma solução e resolver o problema; se esse 

atestado é válido ou se não é válido, processa ele, cadeia 

nele, manda prender, o que não pode é o Izauri fazer corpo 

mole e não resolver, ele tem que resolver, ele é o pai da 

cidade, é importantíssimo ele vir aqui, mas eu gostaria que 

ele viesse sexta-feira já com uma solução, não venha dar 

esclarecimento do que vai ser feito, quando vai ser feito, 

é necessário que ele venha aqui e fale que já está 

resolvido, que estamos com anestesista, que já estamos com 

cardiologista, otorrino, vascular, o que for, mas traga 

soluções para gente. Obrigado! Vereador Klein com a palavra 

- oportuno a manifestação do vereador, mas quero esclarecer 

à população também que não está havendo falta de esforço do 

Welligton que é gerente de saúde e do prefeito para a 

contratação de médico, hoje mesmo o Welligton está em Campo 

Grande conversando com um médico, que existe uma 

possibilidade de vir para cá, de Umuarama já vieram médicos 

conversar, de Londrina, mas a contratação acabou se 

tornando difícil em face desses acontecimentos todos, na 

verdade nós temos sim o médico anestesista que faz parte do 

quadro de funcionários do município, mas não está 

atendendo, então é uma situação bastante complicada, está 

havendo um esforço muito grande do Welligton, do prefeito, 

no sentido de contratar os anestesista para a cidade, mais 

ainda não se conseguiu; mas com certeza o prefeito, ele 

próprio vai explicar para todos vereadores, para a 

população, realmente quais os motivos que está acontecendo. 

Muito obrigado senhor presidente. O vereador Ederson Dutra 

solicitou a palavra - Boa noite presidente, boa noite 
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nobres edis, boa noite população que nos assistem pelo 

Facebook, redes sociais e nos ouvem pela Rádio Cultura FM, 

meus amigos presente aqui hoje; ouvindo a fala do vereador 

Marcio, do vereador Fi, do doutor Klein, vários pontos foi 

levantado aqui hoje, uns falam que Naviraí não tem 

anestesista, outros falam que tem anestesista, o problema 

crucial infelizmente, é a gestão; se chegou no ponto que 

nós temos um anestesista concursado e ele tirou atestado 

psiquiátrico, está com a síndrome do Pânico, de não atender 

na santa casa, eu não tiro a razão dele não, eu não posso 

tirar a razão dele, porque o companheiro foi preso e isso 

coloca medo em qualquer trabalhador, o pessoal está pisando 

em ovos, se estamos sem anestesistas, sem ortopedista, sem 

psiquiatra, o problema é do Prefeito, o problema é do 

gestor, se o doutor Vendramim pegou um atestado que os 

nobres vereadores querem contestar, isso é no âmbito 

criminal, não é numa CEI, numa CPI, nós não temos 

autoridade sobre isso, não vamos confundir as coisas, não 

vamos tirar a responsabilidade do prefeito e jogar sobre os 

médicos, o Dr Vendramin tem todo direito de tirar seu 

atestado, que ele deve estar com problemas mesmo, o que 

aconteceu em Naviraí não aconteceu em nenhum lugar do 

mundo, de um anestesista ser preso, então não cabe essa 

câmara de vereadores contestar esse atestado, o que cabe a 

essa câmara de vereador é contestar a gestão, temos um 

problema pontual, sem anestesista não tem cirurgias e sem 

cirurgias o povo morre, os idosos não fazem a suas 

cirurgias de fêmur, já não fazia cirurgia eletiva, há muito 

tempo já não fazia mesmo, então esquece se o cara tirou 

atestado, tem que trazer solução Presidente, o prefeito tem 

que vir nessa casa de leis trazer solução, problemas já 

temos demais e arrumar mais um problema para o médico que 
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está afastado, se ele está afastado o problema é dele, o 

problema é de quem deu atestado para ele, o problema é do 

médico que assinou o atestado, agora o problema que não tem 

anestesista, que não tem médico, esse problema é do 

executivo, ele tem que ir para Campo Grande, tem que ir 

para São Paulo, para a Bahia, contratar, não podemos ficar 

mandando as nossas pacientes para fazer parto em Dourados e 

os nossos bacurizinhos naviraienses, nascer douradenses, 

isso não pode acontecer, isso é o fundo do poço; então 

espero que o prefeito vem aqui segunda-feira que vem, usa a 

tribuna e traga solução, não adianta ele vir aqui falar 

bonito, falar de estatística, falar de coisas mirabolantes 

e não trazer solução, que ele venha a essa casa de leis dar 

satisfação à população e o que ele vai fazer para resolver 

os problemas da saúde do município. O Vereador Fi da Paiol 

solicitou a palavra - como foi dito aqui agora, discordo de 

algumas coisas que disse o nobre vereador, porque eu acho 

que não é problema do prefeito não, é de todos nós, porque 

a partir do momento que somos eleitos nessa casa para 

representar a população, passa a ser um problema de todos 

nós, então eu não vejo que é problema do Prefeito, lógico 

que ele tem a caneta para contratar, mas nós temos também 

que lutar para que isso aconteça, não é só dele, como eu 

disse tem cinco pessoas no hospital municipal esperando as 

cirurgias, e falando agora para a população porque os 

vereadores estão cansado de saber disso, não é fácil 

conseguir profissional para vir para a cidade, todos nós 

sabemos disso, não é fácil, então quando eu digo que eu 

acho no mínimo suspeito, esse médico sabendo que é difícil 

profissional, porque eles sabem que é difícil, pega um 

afastamento 180 dias no momento crítico desse que está a 

nossa saúde, no momento que está precisando de médico 
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anestesista, ele alega que não pode atender no hospital 

municipal e nem no centro especialidade, então a pessoa que 

está com problema psiquiátrico, não pode atender em lugar 

nenhum, então como eu disse, não estou acusando ninguém, 

mas é no mínimo suspeito e mais uma vez eu repito, o 

problema é de Naviraí e de todos nós, todos nós temos que 

juntos lutar para que seja resolvida a questão dos médicos 

em Naviraí, o prefeito tem a caneta para contratar, mas a 

gente está acompanhando e está vendo que não é fácil 

profissional para vir para Naviraí; isso é para que a 

população fique sabendo, um esclarecimento que estou 

fazendo para a população para não parecer que eu estou 

defendendo esse ou aquele, não estou defendendo, eu só 

quero que faça o que é justo, eu só quero que aconteça o 

atendimento normal da população de Naviraí. Obrigado 

presidente! A vereadora Lourdes Elerbock solicitou a 

palavra - Boa noite aos nobres pares, boa noite a todos os 

presentes e a todos os que nos ouvem pela rádio Cultura FM 

e pelas redes sociais; o problema é muito difícil, muito 

complicado e cada dia se complica mais, a partir do momento 

que a municipalidade através do prefeito, ou através do 

gerente de saúde, manda prender um profissional da saúde 

porque ele deixou de atender, porque ele não tinha se 

acertado monetariamente com a prefeitura, eu acho que é 

muito difícil outra pessoa vir para cá mesmo, o que ele vai 

vir fazer aqui se ele não gostar, se ele achar que o 

salário dele não está bom, que vão botar ele na cadeia 

também; eu concordo plenamente, se eu fosse da área eu 

também não viria, agora eu acho que o prefeito e o 

Welligton vão ter que fazer um trabalho muito bem feito de 

conscientização desses médicos, para poder eles virem para 

cá, eu não sei qual vai ser a forma como eles vão falar, 
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como eles vão fazer, mas eles vão ter que descobrir uma 

maneira de conquistar os médicos profissionais para virem 

para Naviraí, enquanto isso a população morre, a população 

sofre, a população está em desespero, está em pânico, essa 

é a palavra real, a população está em pânico, não se tem 

cirurgia eletiva há muito tempo, tem pessoas que tem que 

fazer cirurgia de fêmur e já está há vinte dias ou mais lá, 

não é praga que eu estou jogando, mas eu gostaria que um 

desses elementos nossos, tivesse uma quebradinha de osso 

para eles verem que gostoso que é, quem sabe se eles iriam 

apressar e fazer a coisa funcionar como deve para essas 

pessoas que estão com problemas de ossos e que precisam de 

cirurgias e os demais que estão sofrendo, gente que tem 

cirurgia eletiva marcada não sei quanto tempo, esperando 

virar um câncer, para depois atender, para depois procurar 

recurso, eu acho que está faltando um pouquinho de Deus no 

coração desse povo, não é possível que seja ser humano não, 

se for ser humano tem Deus no coração, corre atrás e vai 

procurar ajudar o seu irmão, é isso que nós estamos 

pedindo, não há condições de ficar esperando mais tempo; eu 

passei os áudios para o Izauri e para o Welligton hoje, 

aquele moço falando a respeito da irmã dele e dos demais e 

o Izauri me disse que o Welligton já estava atrás, o 

Welligton me disse que estava em Campo Grande, que ia 

conversar com um médico, agora não sei se o médico vem, 

depois dele saber qual é a história de Naviraí, eu não sei 

se ele vai se dar ao trabalho de deixar um trabalho 

tranquilo dele lá, para vir para cá com o perigo dele ser 

preso também; eu gostaria que todos nós, todos nós 

assinássemos esse pedido do Klein, porque eu acho que todos 

nós somos responsáveis, tanto quanto o Welligton e o 

Izauri, nós assinando eu acredito que nós daremos um 
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pouquinho mais de força, se é que ele vai entender que a 

gente faz parte da massa popular que está pedindo, 

solicitando e gritando por melhoria. Muito obrigada! O 

Vereador Júnior solicitou a palavra - senhor Presidente, 

nobres vereadores, vereadoras, público que se faz presente 

aqui nessa casa de leis, aqueles que nos acompanham pela 

Rádio Cultura, pela pelas redes sociais, YouTube, Facebook, 

enfim boa noite a todos; hoje primeira sessão retornando ao 

horário de outrora, segunda-feira as dezenove horas e 

obviamente com a pauta do Hospital Municipal, não teria 

como ser diferente senhor presidente ao passo que nós vemos 

a situação tomar maiores proporções, acredito que nenhum de 

nós aqui nessa casa de leis, imaginávamos quando no início 

do nosso mandato; senhor presidente eu quero o pontuar 

algumas situações aqui e deixar bem clara a nossa opinião 

para aqueles que nos ouvem, nos assistem, primeiro falar da 

responsabilidade, eu entendo que a responsabilidade pela 

gestão do município, é de fato compartilhada, é de fato do 

executivo municipal com seus gerentes, também dos 

vereadores desta casa de leis, porém cada um desempenhando 

as suas funções de acordo com as suas prerrogativas legais, 

a prerrogativa de gerir, de fazer a gestão dos recursos 

públicos, dos recursos humanos, a administração do hospital 

é prerrogativa do executivo, a nossa é de acompanhar, de 

fiscalizar, de discutir, aprovar projetos de leis, de dar 

sugestões através das indicações, de cobrar respostas 

através dos requerimentos e isso tem sido feito, desde o 

início do mandato, então a responsabilidade de fato é 

compartilhada, porém cada qual na sua atribuição; dizer 

primeiro que essa falta de profissionais médicos e aqui 

falando especificamente dos anestesistas, não é um problema 

que começou no mês passado, não é um problema que foi 
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relatado com a prisão do Dr Fabrício, todos nós aqui 

absolutamente todos os vereadores dessa casa, vem recebendo 

reclamações a respeito da falta de profissionais médicos há 

no mínimo um ano, no mínimo e até agora senhor presidente 

todas as medidas, todas que tentaram ser tomadas pela 

administração pública foram pressionadas pela câmara 

municipal, como foi por exemplo a tentativa do 

credenciamento, a tentativa mal sucedida do credenciamento, 

só aconteceu depois que a câmera ficou em cima, depois que 

vossa excelência desceu para a prefeitura e ficou lá seus 

cinco dias, vossa excelência sabe o quanto cobrou isso, 

então a câmara tem atuado constantemente naquilo que é a 

sua prerrogativa, falar que nós recentemente, antes da 

vinda do governador tivemos uma reunião com prefeito, essa 

reunião que é falada, que o próprio Vereador Márcio falou 

aqui, de reunir com prefeito, enfim, eu acho que ouvi 

outros vereadores falando também, nós tivemos essa reunião 

com prefeito, falamos em vinte minutos, resolveu a questão 

da prioridade da infraestrutura e ficamos pelo menos mais 

uma hora e meia discutindo a questão dos anestesistas e aí 

senhor presidente, leigo que sou e a maioria de nós aqui é, 

leigo em saúde, a gente sabe do aprendizado do mandato, 

todos nós chegamos à conclusão de que o credenciamento 

estava sendo feito errado, da forma como estava sendo 

realizado não ia dar certo, porque era o óbvio e eu não vi 

nenhuma atitude de mudança, vai continuar tentando as 

sessões, uma após a outra e uma após a outra fracassando, 

está errado e o que está errado não tem como prosperar; 

outra coisa senhor presidente, dizer que a vinda do 

prefeito aqui é sempre bem-vindo, sem dúvida nenhuma, mas 

que venha de fato e ainda endossar as palavras dos demais 

vereadores, que venha com soluções, não a solução de amanhã 
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vai estar resolvido, essa solução não quero, como tem sido 

falado pelo próprio gerente de saúde, amanhã vai estar 

resolvido, já está buscando não sei o quê, não vai, traz 

para a gente a solução, chega desse negócio de solução 

surpresa, se a responsabilidade é compartilhada, a 

informação também precisa ser compartilhada, não vem com 

solução surpresa; quem são os profissionais que estão sendo 

procurados, de onde é que vai vir a solução? Eu estou aqui 

senhor Presidente com as escalas de sobreaviso desse mês e 

nós temos uma escala do hospital sem anestesista, tem essa 

mesma escala com 10 dias sem ginecologia e obstetrícia que 

também já foi objeto de reunião aqui, tem mais 10 dias sem 

pediatria, que também já foi objeto de reunião nessa casa, 

então será que é um problema de agora? Puxa as escalas de 

plantão de sobreaviso do hospital de um ano para cá para 

ver o tamanho das falhas que tem, não é de agora gente, não 

estamos discutindo uma coisa nova e um detalhe, essa casa 

precisa respeitar os trâmites legais, vossa excelência 

acabou de nomear uma comissão especial de inquérito, cabe a 

esta comissão dentro desses 30 dias, apontar possíveis 

responsabilidades, o que é diferente de tentar resolver o 

problema, nós precisamos apurar responsabilidades e quem 

vai fazer isso, não é o conjunto de cada vereador aqui, é 

justamente a CEI que foi votada pelo conjunto dos 

vereadores, por essa casa de leis e que tem essa 

responsabilidade nas mãos agora; para finalizar senhor 

presidente, nós também temos ouvido e todos aqui ouviram, 

todos, que o problema do Hospital Municipal não é a falta 

de dinheiro e se eu tiver mentindo eu quero que alguém aqui 

me corrija, todos aqui ouviram da boca do Sérgio de Paula e 

ouviram da boca do secretário de saúde do estado Geraldo 

Rezende, que o problema de Naviraí é a falta de gestão, 
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está na gestão e não na falta de dinheiro, então não 

adianta falar que nós não temos dinheiro para contratar 

porque o médico está querendo ganhar muito, ou nós não 

temos dinheiro por causa disso, ou porque a gestão está 

passando por dificuldade financeira, não é esse o problema, 

ou será que só a gestão tá certa e nós estamos todos 

errados, o Governo do Estado está todo errado e está todo 

mundo errado, então senhor presidente deixar aqui o nosso 

alerta, não dá para tratar dessa forma mais, a situação já 

vem se arrastando há meses, para não dizer anos, nós 

precisamos de uma solução, uma solução e aquilo que cabe a 

câmara a câmara tem indicado, tem apontado, tem provocado 

reuniões, eu vejo o trabalho de cada vereador aqui correndo 

atrás, sugerindo, chamando o prefeito, vamos fazer alguma 

coisa, vamos correr atrás de alguém, seja lá qual for a 

solução, mas que traga essa solução, não dá para a gente 

deixar chegar na situação que está chegando, aliás já 

chegou, para depois trazer uma solução mágica que não 

existe, minha preocupação é essa, nós precisamos trabalhar 

em cima de coisas concretas, tá falando em se encontrar 

médico, mas ninguém mexeu no credenciamento  e vai 

contratar médico de que jeito? Mais contratos precários? 

Quem é que vai querer fazer isso? Obrigado senhor 

presidente! Solicitou a palavra a vereadora Rosangela - eu 

gostaria de me manifestar, a gente tem andado pela Santa 

Casa, nós temos feito visitas, toda semana eu tenho ido lá, 

eu acho que realmente é preocupante, eu sei o que está 

acontecendo, a menina que está com o pé quebrado, o outro 

que tem o dedo necrosado, outro que está com a perna 

quebrada, também não acredito que nenhum gestor em plena 

consciência, que ele vai deitar e dormir sossegado com uma 

situação dessas, enquanto pessoas estão no leito chorando 
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de dor, esperando pela atitude do gestor, eu não acredito; 

também não sei qual é a dificuldade em contratar ou em 

aparecer médico para nossa cidade, eles não falam, então 

fica mais difícil ainda, porque nós não podemos adivinhar o 

que é que está sendo feito, o que está sendo acordado, se 

está vindo alguém, se não está vindo, a expectativa é muito 

difícil tanto para nós vereadores, quanto para aqueles que 

estão deitados nas camas, as suas famílias que choram 

enquanto nós estamos aqui fazendo aquele mínimo que nós 

podemos fazer, ou máximo, porque nós só podemos pedir e 

conversar, quem está com tudo na mão e que pode resolver 

não nos fala o que está sendo feito, então fica muito 

difícil hoje para o vereador até responder para alguém; eu 

tenho ido a Santa Casa e recebo em meu celular cobranças, 

inclusive fico chateada quando eu vejo pessoas gravarem 

vídeos dentro da Santa Casa dizendo que os vereadores não 

fazem nada, eu não sou anestesista, porque se eu fosse eu 

tinha ido lá anestesiar e pedido para operar, eu não queria 

nem receber, mas eu não sou anestesista, então nós temos 

que verificar com o prefeito e com as pessoas que estão à 

frente dessa gestão, o que eles estão fazendo, se não estão 

fazendo nada, então nós precisamos pedir ajuda, precisamos 

pegar os nossos quebrados e levar para Campo Grande e pedir 

pelo amor de Deus para o governo do estado, que opere essas 

pessoas, mas que não deixe 20 e 30 dias deitado passando o 

risco de dar uma necrose, uma infecção e ter que cortar a 

perna, isso a gente sente na pele e tenho certeza que todos 

os vereadores que estão aqui estão sendo cobrados, estão 

sentindo na pele, aquele que não consegue sentir na pele 

não pode ser político, ele tem que se colocar no lugar dos 

outros, porque aí ele vai procurar solução para esses 

problemas, então dizer para a população de Naviraí, nós 
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estamos fazendo o possível, nós estamos cobrando, nós 

estamos pedindo, mas nós não podemos fazer mais nada, 

porque nós não temos a caneta na mão para resolver esse 

momento, é doído, estamos aqui compartilhando a dor com 

essas famílias; então desejamos que o prefeito e o 

Welligton resolva isso o mais rápido possível, porque está 

prejudicando o prefeito em sua vida política, porque cada 

dia que passa é menos voto, cada dia que passa menos 

respaldo, cada dia que passa menos credibilidade, cada dia 

que passa é menos política e sair da prefeitura com o nome 

de que não foi bom na política, não é isso que a pessoa 

quer, tenho certeza que ninguém entrou na política para 

sair com o título de ruim, de mau administrador, então eu 

espero que realmente eles tenham aí, era para segunda de 

manhã, não conseguiu, amanhã é terça-feira, então vamos ver 

se realmente vem aí boas notícias e essas famílias 

Prefeito, que estão com seus entes no leito, esperando a 

sua atitude e do Wellington, contam muito com o senhor, mas 

com o senhor do que com nós, porque nós não temos condições 

de resolver esse problema. Obrigada! Palavra concedida ao 

vereador Klein pela liderança do PV - só para colocar para 

a população, que quando se fala que existe um pânico na 

cidade, parece que a gente está vivendo em um filme de 

terror em Naviraí, a gente não pode também assustar tanto a 

população assim, porque tem coisas que estão acontecendo, 

que precisa resolver, são coisas pontuais que tem que ser 

resolvidas, que não pode ficar para depois, mas agora mesmo 

no hospital está acontecendo duas cesáreas, tem médico 

fazendo a cesárea, tem várias cirurgias marcadas que vão 

ser feitas aqui em Naviraí, então estão fazendo o que é 

possível fazer de acordo com aquilo que tem, então se 

generalizar e colocarmos o pânico pra gente deixar a cidade 
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mau para tudo quanto é lado, vamos ter que resolver, por 

exemplo, a questão da hemodiálise, eu fui com o prefeito e 

com o Welligton em Dourados conversar com o doutor 

Adailton, as coisas começara a caminhar, então a gente tem 

que correr atrás do que tem que fazer para ir resolvendo, 

lógico que não estou dizendo aqui que não existe coisas 

erradas que não deveria estar acontecendo, que tem que ser 

resolvida, mas existe um esforço muito grande para que se 

resolva, tanto do prefeito, quanto do Welligton, está 

devagar, mas está resolvendo, vamos aguardar o prefeito vir 

aqui na semana que vem, ele vai fazer as colocações dele, o 

Welligton também, para depois nós podermos tirar nossas 

conclusões e população também ouvindo da boca do próprio 

prefeito para fazer as suas conclusões. Obrigado senhor 

presidente! Pela liderança do PSOL usou a palavra o 

vereador Ederson - o caso é crítico, o caso é de 

calamidade, a população tem que ficar sim assustada, 

estamos ouvindo desde o começo do mandato mentiras atrás de 

mentiras, falácias, quando o vereador fala que ser justo, 

mas está sendo injusto com a população, o município de 

Naviraí está no buraco desde o primeiro dia que esse homem 

sentou na cadeira; tem que ter autoridade para falar a 

verdade nessa casa de leis, não podemos colocar panos 

quentes em cima de um prefeito desse, não podemos colocar 

panos quentes num secretário de saúde desse, é a cidade de 

Naviraí, a maior cidade do conesul e estamos vivendo essa 

porcaria de saúde, essa porcaria de gestão, essa é a 

verdade, votei no prefeito Izauri, todo mundo sabe disso, 

agora vir falar que a gestão está boa, que a gestão está 

caminhando, está caminhando nada, a nossa prefeitura, o 

nosso município caminhou para trás, nós estamos vivendo um 

retrocesso do município de Naviraí e a culpa é desse 
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prefeito que teve dezenove mil cento e vinte votos e não 

honrou com a sua palavra, não foi homem suficiente para 

cumprir com a sua palavra, isso é revoltante, a nossa 

cidade chegou no fundo do poço e no caos da saúde, ainda 

tem gente que levanta aqui e defende esse homem, esse homem 

tem que ter uma atitude de homem e assumir a sua 

responsabilidade, é uma vergonha o que nós estamos passando 

no município de Naviraí, é uma vergonha o que esse prefeito 

está fazendo com a nossa cidade, se não dá conta, pelo amor 

de Deus pede para sair, agora estamos gritando, vou passar 

a verdade para a população, essa cidade está vivendo tempos 

de horror, essa é a verdade, não quero assustar ninguém que 

está de fora, investidor chinês, não quero assustar 

ninguém, mas é a pura verdade, o pior cego é aquele que não 

quer enxergar gente, o que está acontecendo? É querendo 

jogar a culpa em médico? Querendo jogar a culpa na 

população, querendo jogar a culpa nos vereadores, mas quem 

tem a caneta e que foi eleito, foi o prefeito Izauri que 

até agora só mentiu, é difícil falar isso aqui, mas é pura 

verdade, nós queremos caminhar com ele, mas ele não deixa, 

ele não escuta, ele tem um coração de pedra, essa é a pura 

verdade, é a palavra dele que manda e o povo que se dane, 

que merda do Prefeito é esse que não tem responsabilidade, 

com perdão da palavra presidente. O vereador Klein usou a 

palavra - tem que ter um pouco de noção daquilo que fala 

aqui e ter respeito com a população, está extrapolando, o 

senhor como presidente tem que colocar ordem nessa casa, 

porque está extrapolando na conversa, não é assim, a 

verdade é que virou palhaçada essa sessão da câmara, a 

população não merece o está acontecendo aqui. O Presidente 

Simon usou a palavra – vou pedir para cortar o microfone 

dos vereadores se não respeitar a casa e vou pedir para o 
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vereador Ederson, vou pedir para o senhor que se atente às 

colocações a respeito do prefeito; vereador Klein, a sessão 

não virou uma palhaçada, o senhor colocou o seu ponto de 

vista agora a pouco defendendo o prefeito, agora tem que 

respeitar o vereador da oposição fazendo a colocação dele e 

estou pedindo para ele ter respeito também, agora o senhor 

falar que virou uma palhaçada, também não aceito, então 

vamos todo mundo nos respeitar, vereador cuidado com as 

palavras e se atente as colocações, por favor. Usou a 

palavra o vereador Ederson - a minha exaltação é a voz do 

povo, é o que o povo está falando na rua, vossa excelência 

me perdoe se eu extrapolei, se faltei com o limite, mas é 

duro escutar a verdade, a verdade dói, mas também eu acho 

que é muito difícil defender um cidadão como esse prefeito, 

não é fácil, você vai e fala com ele e ele não ouve 

ninguém, não ouve vereador, não ouve o líder do prefeito, 

não ouve a população, esse é o problema da gestão, o 

prefeito não escuta, ele não ouve, nós fomos várias vezes 

naquela prefeitura e falamos Prefeito nós queremos te 

ajudar, vamos fazer isso e isso, vamos para Campo Grande 

conversar com fulano, vamos fazer uma viagem para Brasília 

pra trazer emendas, mas não, ele quer fazer do jeito dele, 

infelizmente a culpa da cidade estar um caos vereadores, é 

do Prefeito Municipal. Solicitou a palavra o vereador 

Josias de Carvalho - senhor presidente é lamentável o nível 

que de fato se encontra os discursos, é lamentável, acho 

que nós podemos cobrá-lo, é da competência do vereador, nós 

podemos questionar, podemos sugerir, mas o que eu vejo é 

pancadaria, isso não leva nada, isso é só barulho. O 

presidente usou a palavra - Vereador Josias, eu peço que o 

senhor se atente a matéria do requerimento, esse assunto já 

é superado, se o senhor quiser pedir uma questão de ordem, 
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se algum artigo do Regimento Interno foi quebrado, alguma 

coisa, aí a gente vai abrir questão de ordem, o senhor 

pediu a palavra para discutir o requerimento e peço que 

vossa excelência atenda. Com a palavra o vereador Josias - 

mas eu estou fazendo aqui a introdução nobre presidente; 

foi apenas um convite, mas parece que é uma questão 

pessoal, não vejo um motivo para tanto barulho, eu acho que 

temos que respeitar, até porque o prefeito é uma autoridade 

que foi constituída pelo voto soberano do povo, se está 

agradando ou não, nas urnas o povo vai dar a resposta, mas 

eu acho que o respeito aqui dentro da casa de leis tem que 

ter, se não o nível vai lá embaixo, como eu disse um 

convite apenas não pode gerar toda uma parafernália desta, 

temos que respeitar, ele é uma autoridade, foi eleito e nós 

fomos eleitos e aqui temos a obrigação de ser exemplo, 

então devemos respeitar, agora podemos criticar o prefeito, 

mas com respeito, podemos cobrar, mas eu não vejo ninguém 

dar sugestão aqui, só chegando a lenha, isso é fácil, fazer 

política batendo é fácil, parece que aqui a política quanto 

pior melhor, então nobre presidente só quero deixar 

registrado que eu concordo em cobrar o prefeito, mas eu 

acho que devemos ser moderados. Obrigado excelência! O 

vereador Júnior solicitou pela liderança do PT – senhor 

presidente primeiro assim, o convite ao prefeito é 

importante, o prefeito em quase três anos de administração 

veio pouquíssimas vezes nesta casa de leis para usar a 

tribuna; em segundo lugar dizer que a gente respeita, eu 

respeito muito, eu até gosto de falar uma frase que é, a 

urna não mente, então a urna elegeu, o povo de Naviraí 

elegeu o prefeito Izauri com seus dezenove mil e cento e 

vinte, assim como a urna elegeu os treze vereadores que 

aqui estão, a urna não mente e eu respeito o mandato do 
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Izauri, assim como respeito o mandato de cada vereador 

desta casa, só que eu não posso senhor presidente 

concordar, eu não posso ficar calado diante da passividade, 

a passividade desta casa de leis, não podemos gente, como é 

que não tem motivo, as pessoas estão sofrendo e é por isso 

que está se convidando o prefeito, tem muito motivo em que 

pese em alguns excessos, que eu não vou entrar no mérito, 

mas nós temos muito motivo para indignar aqui sim, e me 

incomoda muito Presidente, me incomoda demais a passividade 

desta casa de leis e mais ainda senhor presidente, dizer 

que nós não fazemos nada, não sugerimos, o que mais nós 

temos feito nessa casa é sugerir, até porque nós não 

podemos mandar, a lei não nos dá essa prerrogativa de 

chegar lá no Welligton, secretário de saúde ou em qualquer 

outro secretário e mandar fazer, a lei dos dá a 

prerrogativa de sugerir e é o que nós temos feito, o tempo 

todo, em todas as sessões, principalmente no que tange a 

saúde, eu acho que cada um aqui é livre para fazer a defesa 

daquilo que acredita e precisa ser respeitado diante das 

suas colocações, mas eu não posso me calar diante de uma 

fala que nos diz que nós não estamos sugerindo, nós só 

fazemos isso, é só o que nós fazemos nessa casa é sugerir, 

cobrar, correr atrás de emendas parlamentares para tentar 

ajudar, mesmo a contragosto muitas vezes do executivo, mas 

é o que nós temos feito, buscar soluções e apontar 

caminhos, mas quase nunca esses caminhos são aceitos, quase 

nunca são respeitados, mas eu não quero aqui Presidente, eu 

não estou aqui buscando o respeito, admiração ou 

reconhecimento do Prefeito Municipal, eu busco aqui o 

respeito e o reconhecimento da população que me colocou 

aqui. Presidente usou a palavra – dado o tempo do 

requerimento que se prolongou a discussão, não vou abrir 
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mais a palavra para nenhum vereador e só vou me posicionar 

diante do acontecido aqui na nossa casa de leis; a gente 

procura tocar essa casa com o máximo de democracia 

possível, dando a possibilidade de todos os vereadores se 

manifestarem, seja de forma mais efusiva, ou não, uns são 

mais pacientes mesmo, outros são mais agitados, a gente 

respeita cada um, o que vemos aqui hoje, é a questão de um 

simples requerimento, de um convite ao Prefeito Municipal, 

que parabenizo o vereador Klein pela iniciativa, mas 

acredito que se a gente tivesse um prefeito ativo, tivesse 

um prefeito que quisesse vir até a câmara de vereadores, 

não precisava o vereador ter que convidar, porque aqui 

estamos de portas abertas para toda a população, inclusive 

para o Prefeito, então é louvável o papel do líder de 

querer trazer ele para prestar esclarecimentos, mas se não 

fosse assim, ele não viria, porque ele nunca veio, ele 

nunca pediu para usar tribuna desta casa para esclarecer 

alguma coisa sequer; a gente acaba se desgastando aqui, 

tendo que tomar atitude contra nós mesmos vereadores, 

cortar o microfone, ou pedir uma retratação do vereador por 

motivo de um requerimento convidando o prefeito, mas chegou 

nesse ponto porque a gente vem cobrando essa questão de 

anestesia aqui na Câmara há muito tempo, então queria fazer 

algumas correções para a população que nos ouve ficar 

sabendo, o doutor Vendramin, anestesista, ele não está 

afastado, ele não pediu afastamento; quando os vereadores 

falaram afastamento, está errado, ele está de atestado 

médico, é diferente de afastamento, então para esclarecer, 

ele está de atestado médico, esse atestado passa por uma 

junta médica, que passa pelo gerente saúde, que passa pelo 

Prefeito Municipal, se alguém deve contestar isso é a junta 

médica, é o gerente de saúde, não nós vereadores, então 
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quando dividimos a culpa aqui, vamos dividir a culpa do que 

vem acontecendo e eu não acho justo colocar a câmara 

municipal, nem os vereadores, porque todos nós sabemos das 

nossas limitações, todos nós sabemos onde a gente pode ir e 

onde a gente não pode mexer e esse caso dos anestesistas 

não depende de nada da câmara, de nada, depende sim de 

gestão, depende sim do Prefeito Municipal, então se é para 

dividir a culpa, também divido a culpa dessa situação, 

entre o gerente saúde e o Prefeito Municipal, não com a 

câmara, se eles quisessem ter resolvido, teria resolvido 

antes de sair prendendo gente, antes de sair fazendo 

estardalhaço, teria tomado outros tipos de medidas para 

poder sanar o problema, agora vem tomando atitudes 

veementes, que não cabe a nós julgar se deveria ser preso 

ou não, mas que não tem solução; a vereadora Rosângela fez 

uma colocação muito interessante, que ninguém quer chegar 

nesse ponto, ninguém quer, nenhum ser humano quer chegar no 

ponto que a santa casa está, mas infelizmente quem tem que 

fazer alguma coisa, não está fazendo, chegou nesse ponto 

porque o gerente de saúde por diversas vezes faltou com a 

verdade, ele foi questionado sobre esse problema da falta 

de anestesista e ele falou que não, que resolveu, mas todos 

são testemunhas disso, chamamos ele aqui, chamamos o 

prefeito aqui e eles falam que vai ser sanado, mas não está 

sendo, então a partir do momento que falta com a verdade e 

começa a mentir, perde o meu respeito, e eu falei para 

todos os vereadores que ele estava mentindo, fui falar com 

o Prefeito Municipal e falei que o gerente de saúde tem 

dificuldade de lidar com situações difíceis, ele já deu 

prova disso, porque uma vez ele soltou um áudio desastroso 

dizendo que tinha feito uma ação orquestrada, ou seja, ele 

já vem ao longo do tempo causando esse desgaste, aí a gente 
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vai ficar procurando um culpado, procurando se o médico 

está com atestado falso, ou se o vereadores não estão 

fazendo a sua parte, pelo amor de Deus e o gerente de 

saúde? Nós não vamos falar dele? Vamos brigar entre nós 

aqui enquanto ele está em Campo Grande falando que está 

tentando resolver, mas eu não acredito que ele esteja atrás 

de resolver, não acredito; então eu deixo aqui minha 

indignação, peço desculpa a todos que estão aqui presente, 

a todos que estão nos acompanhando ao vivo, pela falta de 

consideração que tivemos com vocês no debate, que fugiu do 

controle, mas não tiro a razão dos vereadores em discutir, 

em cobrar e fazer o que de fato a gente é pago para fazer, 

cobrar o prefeito, cobrar o gerente de saúde, fiscalizar e 

legislar, como Vereador colocou, agora se tem um culpado de 

tudo isso, chama-se Welligton Santassi, e o prefeito passa 

a ser culpado também no momento que ele cruza os braços e 

não toma atitude e é isso que vem acontecendo em Naviraí; 

nesse caso dos anestesistas faltou gestão, faltou 

planejamento, faltou organização da parte da Prefeitura 

Municipal e não cabe a nós entrar no mérito do que eles 

estão fazendo e deixando de fazer; o credenciamento fomos 

in loco, constatamos, fomos na gerência de licitação, 

procuramos o gerente de saúde para mudar, nada foi feito, 

deu-se quatro vezes deserta a licitação, mas o termo de 

referência foi feito no mesmo modelo, sendo que na primeira 

vez deu deserta e a gente pediu que fosse alterado esse 

termo de referência, mas entendo o vereador Klein, como 

líder do prefeito, compreendo, respeito a colocação dele, 

mas as medidas que vem sendo feita não é para sanar o 

problema e não vão sanar nunca da maneira que vem fazendo; 

quando o vereador colocou que parece um filme de terror, eu 

ficaria feliz se fosse um filme de terror porque saberíamos 
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que era tudo de mentira, mas o que a gente está vivendo é 

realidade. Em seguida o senhor presidente colocou o 

requerimento 209 de 2019 do Vereador Antonio Carlos Klein 

em votação, os senhores vereadores favoráveis permaneçam 

como se encontram e os contrários se levantem; aprovado. 

Disse ainda que a vereadora Lourdes solicitou a 

possibilidade de todos os vereadores assinarem o 

requerimento, então pediu a secretaria dessa casa para 

colocar o nome de todos os vereadores, menos o dele. Usou a 

palavra o vereador Josias - Quero aqui agradecer a presença 

do doutor Wilson, presidente da 8ª subseção da OAB, Dejair, 

Lanieri, o Wilson da saúde dos transportes, José Moraes, 

conhecido como Zé Palito, trabalhamos juntos, parceirão, 

presença do Maycon, Agenor Pedreira; obrigado pela presença 

e por prestigiar os trabalhos desta casa de leis. 

Requerimento n° 210/2019 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, requerendo relatório atualizado 

referente a todos os imóveis alugados pela Prefeitura 

Municipal de Naviraí, contendo: valor, período de locação, 

endereço, finalidade e nome do proprietário do imóvel. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida em 

votação; os Senhores Vereadores favoráveis permaneçam como 

se encontram e os contrários se levantem, aprovado. 

Indicação n° 198/2019 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 exigida, dos donos de terrenos 

baldios do município, a limpeza trimestral, e, quando for o 
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caso, a remoção do lixo neles depositados. Desse modo, 

promove-se a prevenção ao aumento dos casos de dengue, de 

zika e de chikungunya, causados pelo mosquito Aedes 

aegypti. Solicitou a palavra a vereadora autora - eu só 

quero dizer que alguns donos de imobiliárias, inclusive eu, 

recebemos umas cartinhas bastante desaforadas, mandando que 

a gente limpe os nossos terrenos; a gente limpa, mas tem 

gente que joga guarda-roupa, sofá, televisão velha, um 

monte de coisas em nossos terrenos e a gente limpa, mas 

pela cidade inteira vemos um monte de quintais, de terrenos 

sujos e eu gostaria que as pessoas responsáveis pela 

limpeza pública prestassem atenção nesse detalhe; estamos 

cuidando do que a gente tem, mas eu acho que todos têm que 

cuidar do seu. Muito obrigada! O senhor Presidente – 

solicito a primeira secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. Indicação n° 200/2019 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Welligton de Mattos Santussi, 

Gerente de Saúde, com cópia para a Senhora Katia Akemi da 

Rocha Ujihara Salem, Gerente de Núcleo de Assistência 

Odontológica, indicando que seja adquirido e instalado um 

gerador de energia no Centro de Especialidades 

Odontológicas Miguel Assis da Cunha, a fim de evitar a 

interrupção dos procedimentos ali realizados, ou a execução 

dos procedimentos em condições adversas, durante a 

ocorrência de falta de energia elétrica no local. Solicitou 

a palavra o vereador autor - senhor presidente, quero aqui 

primeiro destacar dois pontos, por isso eu trago essa 

temática nesta noite, a questão do Centro de Especialidades 

Odontológicas para destacar algumas situações que lá 

constatamos e também para destacar outro ponto que eu acho 
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importante; primeiro houve uma postagem, acho que alguns 

vereadores até foram marcados nas redes sociais, isso é 

importante e você que nos ouve e aqui a gente pode falar, 

inclusive para quem está nos assistindo, para quem está nos 

ouvindo, é importante a participação de todos, a população 

é fundamental nesse processo, nós não estamos aqui para 

falar de nós mesmos, nós não estamos aqui para falar das 

nossas vontades, das nossas aspirações, dos nossos sonhos, 

por vezes sim, mas nós estamos para relatar aquilo que é o 

anseio da população, população que nos elegeu e nos colocou 

nesta casa de leis, então é importante a participação, seja 

através do meio que for e nós constatamos senhor 

presidente, uma cirurgia que estava sendo realizada e teve 

que ser terminada mediante a lanterna dos aparelhos 

celulares, isso é uma situação atípica, eu sei disso, aí eu 

quero destacar um outro ponto antes de entrar nos demais 

itens, que é o descaso da Energisa com o cidadão 

naviraiense, é uma piada de muito mau gosto, a Energisa tem 

desrespeitado demais o cidadão, não só de Naviraí, eu sei 

que no estado inteiro, mas nós falamos a respeito de 

Naviraí, constantes apagões, por assim dizer e isso quando 

é nos nossos lares, por pouco tempo já causa um transtorno, 

quando isso é passado sobre a ótica do serviço de saúde 

senhor presidente, aí o transtorno é ainda maior, podendo 

inclusive causar danos físicos a pacientes, por isso a 

indicação pede a compra, a aquisição e a instalação de um 

gerador de energia no Centro de Especialidades 

Odontológicas, eu sei que, talvez essas situações 

específicas de acabar energia no meio da , obviamente não é 

uma coisa que acontece todos os dias, a gente sabe disso, 

mas é algo que de fato já aconteceu e não foi uma, nem duas 

vezes e que pode vir acontecer de novo, fechou o tempo aqui 
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em Naviraí, acaba a energia; o vereador Fi da Paiol 

solicitou um aparte - primeiro gostaria de parabenizar 

vossa excelência pela importantíssima indicação para esse 

gerador, minha esposa é da área também, tem um consultório 

e ela relata que quando acaba a energia a dificuldade que é 

e a preocupação com o paciente; e já que senhor falou da 

Energisa, quero falar que hoje até iria entrar com uma 

moção aqui de Apoio aos deputados que estão assinando a CPI 

da Energisa, eu acho importantíssimo isso, então devo 

entrar para a próxima semana, porque essa semana foi muito 

corrido e não deu para entrar hoje com essa moção de apoio, 

mas já tem meu apoio e senhor presidente, saindo um 

pouquinho da matéria, mas como o vereador citou a Energisa, 

nós estamos há mais de um ano para desligar a rede do 

Médici para cortar uma árvore que está preocupante, e a 

Energisa enrolando, então tem que soltar uma nota de 

repúdio para a Energisa nesse sentido, e uma nota de apoio 

dessa casa de leis aos deputados que estão entrando e 

assinando para que seja feita a CPI da Energisa; parabéns 

vereador pela indicação e muito obrigado pelo aparte! 

Vereador Júnior - agradeço o relato de quem de fato vive, a 

esposa do vereador Fi da Paiol, dentista, Adriana é muito 

competente diga-se de passagem e esse relato é importante 

para reforçar aquilo que a gente está falando, eu sei que 

em cada canto dessa cidade é difícil a administração 

conseguir ter um gerador para todos os serviços, a gente 

sabe disso e tem noção da realidade, mas o Hospital 

Municipal, o centro especialidades odontológicas onde 

acontecem procedimentos cirúrgicos, precisa ter esse 

resguardo, não vai usar todo dia, vai ser um aparelho que 

mais vai ficar parado do que sendo utilizado, mas quando 

precisar ele estará lá e eu sei que não é um aparelho de 
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alto custo, um gerador de energia não é um equipamento de 

alto custo, então é possível fazer, é possível se programar 

e incluir no orçamento da saúde bucal para poder de fato 

implantar; também quero dizer que sei e vi o projeto e 

achei fantástico, o projeto de reforma e ampliação do 

centro especialidades odontológicas, sei também que o 

recurso é federal e sei que recurso federal em via de regra 

demora uma vida para chegar na cidade destino, às vezes a 

gente consegue que ele chega de um ano para o outro, como é 

o caso por exemplo do maquinário que a Prefeitura adquiriu 

com recurso do Deputado Vander, mas normalmente esse 

recurso demora dois, três anos tranquilamente, é um baita 

de um projeto, a reforma de fato vai contemplar a 

necessidade de Naviraí, mas a gente precisa ter medidas 

enquanto essa reforma não chega, enquanto esse recurso não 

é liberado da Caixa Econômica; as condições de trabalho do 

centro de especialidade odontológica precisam estar em dia 

e aí eu falo aqui de manutenção de ar-condicionado, que é 

importante e que hoje está com problemas; eu falo que estou 

com o processo seletivo que foi realizado senhor 

presidente, processo seletivo simplificado nº 04 de 2019, 

que teve sua publicação final, o edital com o resultado 

final no dia 7 de outubro, ou seja, há um mês atrás para 

contratação de auxiliar de consultório odontológico, 

auxiliar de serviço bucal, porque tem dentistas trabalhando 

sem auxiliar, coisas simples de resolver, já foi feito o 

edital de processo seletivo, então é sinal de que a gente 

presume que houve um planejamento prévio, ninguém solta um 

edital de processo seletivo se não tem intenção de convocar 

ninguém, então pedir a convocação desses profissionais que 

estão faltando e se não me engano, são só três; falar 

também senhor presidente de uma contratação que foi 
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anunciada do raio-x panorâmico e eu olho sempre para o 

vereador Fi da Paiol por conta de que deve ter esse 

conhecimento sem dúvida, é o raio x panorâmico, aquele que 

é tirado para ver a questão do dente do siso, da extração, 

foi anunciado, os dentistas chegaram a fazer a indicação no 

receituário para realização do raio-x e aí quando foram 

realizar, não tem mais, a prefeitura anunciou que não tem 

mais, então fazer um planejamento prévio, é um serviço 

importante, se dá para atender, atende, se não dá para 

atender fala que não dá para atender, não dá para ficar 

indo e vindo porque isso causa insegurança jurídica; por 

fim senhor presidente, quero aqui fazer um relato da 

importância da valorização profissional do Servidor 

Público, porque hoje nós vemos a tentativa principalmente 

dos governos, de implantar ou implementar uma narrativa de 

que o servidor público não faz nada, ou de que o servidor 

público trabalha pouco e ganha muito, ou que o servidor 

público só fica no ar condicionado e que não está nem aí 

para a população, quando na verdade eu desafio aqui 

qualquer um que esteja nos ouvindo, rode todos os órgãos 

públicos da cidade de Naviraí e pergunte servidor por 

servidor, quantos deles já tiraram do bolso para suprir a 

falta de um equipamento, para suprir a falta de um 

material, para suprir algo que era responsabilidade do 

poder público fazer e não fez e para não deixar parar o 

serviço, o servidor coloca a mão no bolso, eu vi isso 

acontecer várias vezes, eu mesmo já ajudei, todos os 

vereadores já ajudaram nesse sentido, todos, absolutamente 

todos os servidores já fizeram isso, valorizem o servidor 

público, porque é ele o responsável pela prestação de um 

bom serviço público; e para terminar de vez senhor 

presidente, eu gosto de frisar isso, eu acredito que o 
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serviço público de qualidade, só é possível com base em 

três pilares, o primeiro é estrutura física, é prédio, 

precisa ter o prédio, tem serviço que necessita, não pode 

ter um prédio com goteira, tem que ter um prédio bem 

aparelhado, bem equipado, isso é importante, o segundo 

senhor presidente, é condições de trabalho, não pode faltar 

os equipamentos, não pode faltar os instrumentos, não pode 

faltar os insumos e os medicamentos, principalmente na área 

da saúde, e o terceiro que é o mais importante e é 

primordial, é valorização profissional, servidor precisa 

ser valorizado, se você tiver minimamente esses três 

quesitos atendidos, a gente com certeza vai ter cada vez 

mais um serviço público de qualidade para atender toda a 

população. Obrigado senhor presidente! O Senhor Presidente: 

Solicito à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. Indicação n° 201/2019 de autoria da Vereadora 

Lourdes Elerbrock; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências 

para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de 

Obras, indicando que sejam tomadas as devidas providências 

para a colocação de um poste de iluminação pública, na Rua 

Tiradentes, entre as ruas Ceará e Rio Grande do Norte, no 

centro da cidade. O Senhor Presidente: Solicito à 1ª 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 

202/2019 de autoria do Vereador Fabiano Domingos dos 

Santos; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, 

com cópia para a Senhora Caroline Touro Beluque Eger, 

Gerente de Educação e Cultura, indicando a instalação de 

redes de proteção anti-pombos, na quadra coberta de 

esportes, localizada na Escola Municipal de Ensino 
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Fundamental Professora Maria de Lourdes Aquino Sotana. 

Solicitou a palavra o vereador autor - senhor presidente, 

vereadores, público presente, ouvintes da Cultura FM; 

senhor presidente, estou fazendo essa indicação porque eu 

já levei a Milena na quadra, já falei com a Carol, já falei 

com o prefeito, porque são crianças de 7 a 12 anos que tem 

treino de futebol de salão na escola à tarde, na escola 

Maria Aquino tem muitos pombos, se algum vereador quiser ir 

comigo, irão ver que os pombos fazem as suas sujeiras e as 

crianças ficam sentindo aquele odor e com penas de pombos 

caindo; levei a dona Milena para ver que a quadra não tem 

condições e que iria levar a vigilância sanitária para ver 

e ela me respondeu que poderia levar; falei com a Carol, 

ela disse que está esperando o orçamento da diretora, falei 

com a diretora e ela disse que já mandou o orçamento para 

Carol; aí a Carol passou para Ana Paula que falou que vai 

fazer um projeto, então podemos esquecer; fui na Milena que 

falou que estava vendo com um empresário, mas esse 

empresário deve ser do Afeganistão, porque já tem 120 dias 

que eu falei com ela; mas a Milena não leva um parente para 

jogar bola naquela quadra, onde eu sou cobrado pelos pais e 

pelos professores, senhor presidente conhece o Lucas e o 

Serginho que fazem o treino dessas crianças; então que 

tenham um pouco de amor no coração de vocês, são crianças, 

não são adultos, mas nem adulto merece jogar naquela quadra 

do Maria Aquino, do jeito que está; amanhã eu volto lá e se 

não resolver senhor presidente, vou pegar a vigilância 

sanitária e levar lá para ver se interdita aquela quadra. 

Muito obrigado! O Senhor Presidente: parabéns vereador pela 

cobrança; solicito à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Indicação n° 203/2019 de autoria 

dos Vereadores Josias de Carvalho e Cláudio César Paulino 
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da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o ao 

Senhor Welligton de Mattos Santussi, Diretor Executivo 

Hospitalar, indicando que seja feita a troca dos leitos no 

Hospital Municipal de Naviraí Antônio Augusto dos Santos - 

Virote. Solicitou a palavra o vereador Josias de Carvalho - 

quero agradecer a presença do ex-vereador Jaime Dutra, 

também ex-presidente desta casa de leis; senhor presidente, 

a gente sabe que a pessoa que está internada por motivo de 

doença, através de uma deficiência da saúde, já sofre 

emocionalmente e eu acho que trocando as camas dará 

conforto a essas pessoas para que elas possam se recuperar 

com mais tranquilidade, com um tratamento melhor, no 

tocante a esse momento de dor; sabemos das dificuldades 

econômicas que todas as prefeituras passam e Naviraí não é 

diferente, mas eu acredito que o prefeito dentro da sua 

possibilidade, também possa se sensibilizar com essa 

situação e melhorar nesse quesito, que é a colocação de 

novos leitos, novas camas para os pacientes do Hospital 

Municipal. Obrigado senhor presidente! O Senhor Presidente: 

Solicito à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. Indicação n° 204/2019 de autoria do Vereador Josias 

de Carvalho e outros Edis; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Presidente Símon Rogério Freitas da 

Silva, com providências para a Mesa Diretora, indicando que 

seja feita se possível a antecipação do valor do Duodécimo, 

para fins específico do imóvel localizado na Rua Natal 

número 85. Solicitou a palavra o vereador Josias de 

Carvalho - senhor presidente sempre procuramos economizar 

aqui nessa casa de leis e também já fomos solidários com as 

necessidades do executivo municipal, na gestão do 

presidente Jamil, nós fizemos a devolução satisfatória 
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através das economias, para o Colégio do Ipê; então temos 

aquele prédio na Rua Natal número 85, onde já foi a casa do 

leite, casa da sopa e também abrigava os idosos em seus 

trabalhos; vemos que o prédio está bem danificado, mas pode 

ser útil para o município, porque o município paga aluguel 

em vários lugares, mas se reformar deverá transferir para 

lá evitando pagar aluguel; a sobra desse dinheiro, nós que 

tanto cobramos da saúde, eu sei que pode ser pouco, mas 

poderá estar sendo investido dentro da saúde, então é 

importante reformar esse prédio, eu apoio e acredito que 

todos os vereadores também compreendem essa necessidade; 

então espero que haja uma manifestação do Poder Executivo, 

porque a gente pode apenas indicar aqui e não manifestar 

diretamente, então se houver a possibilidade, gostaria de 

pedir a vossa excelência sobre essa destinação do dinheiro 

que nós temos aqui, que eu acredito que já está chegando em 

torno de um milhão de reais. Obrigado senhor presidente! 

Usou a palavra o senhor presidente - Vereador Josias, 

Vereador Antônio Carlos Klein, Fabiano Domingos Taquara, 

Vereador Cláudio César Paulino, vice-presidente da mesa 

diretora, Márcio André Scarlassara, Eurides Rodrigues e 

vereadora Lourdes Elerbrock, recebo a indicação dos nobres 

edis, mas como bem colocado pelo Senhor, a nossa parte 

temos feito, a economia foi feita, você pediram na 

indicação inclusive, antecipação do valor do décimo, isso 

não é possível, porque é só da sobra, o valor do duodécimo 

a gente paga as despesas da casa; então peço que consertem 

indicação, porque estamos dispostos a fazer a devolução, a 

economia foi feita para contribuir com o município, 

inclusive outras reuniões já foram feitas a respeito desse 

mesmo prédio, então a gente atenderia a indicação com 

grande prazer, porque a gente fez cortar na própria carne 
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para fazer sobrar esse dinheiro, só que infelizmente a 

gente precisa da provocação do executivo para que possa 

devolver o dinheiro; então eu não posso atender a indicação 

de vocês de pronto, porque não cabe só a mim, peço 

desculpas, mas aguardo o posicionamento do Prefeito 

Municipal para a gente poder definir essa situação da 

indicação. O vereador Marcio Scarlassara solicitou a 

palavra – quero aqui dar os parabéns ao Vereador Josias e a 

nós que assinamos esse requerimento e também presidente 

Símon que fez uma grande economia, com certeza seguindo o 

caminho do Jamil que foi presidente desta casa e fez grande 

economia também, então parabéns ao Jamil, pelo legado que 

deixou e pela sua história, que além de fazer economia, 

transformou a câmara com computadores, móveis novos, 

armários, parabéns a mesa diretora, onde o presidente Símon 

também fez gestão junto com o então presidente Jamil que 

fez várias evoluções para o município, e presidente Símon, 

eu tenho certeza que o senhor bem como todos os vereadores 

aqui, estão à disposição para ajudar o município, não só 

nesse imóvel, mas para comprar ambulância, se tiver que 

pagar anestesista, o que for essa mesa diretora está à 

disposição, o que for de bom para o município de Naviraí, 

com certeza estaremos aprovando, estaremos entregando, mas 

como disse o presidente Símon cabe ao prefeito Izauri 

provocar e pedir, se não fizer não temos o que fazer. O 

vereador Ederson Dutra solicitou um aparte – o prefeito tem 

que solicitar a essa casa de leis, então como na semana que 

vem ele vai estar nessa casa, poderia trazer em mãos para 

protocolar nessa casa de leis, eu acho que o nosso 

presidente Símon foi muito feliz na explicação dele, porque 

nós temos que prestar contas ao Tribunal de Contas, que nos 

instrui a fazer esse procedimento; acho que todos os treze 
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vereadores estão de acordo em devolver e retornar esse 

dinheiro que é público, a origem, mas eu comungo do mesmo 

pensamento do presidente, tem que partir do executivo, a 

atitude dos vereadores é louvável, mas essa indicação, 

infelizmente tem vício iniciativa; o vereador Marcio disse 

- mas colocamos essa casa a disposição do prefeito Izauri, 

para que ele venha na próxima semana e faça sua solicitação 

de emergência para o que for, que iremos prontamente 

atender, tenho certeza que essa mesa diretora, bem como 

todos os vereadores, então parabéns ao presidente Símon que 

tem feito uma boa gestão; parabéns também ao Jamil que 

deixou um legado muito bom para Naviraí, obrigado! 

Solicitou a palavra o vereador Klein – eu também assinei, 

mas por uma questão psicológica junto com o vereador, 

porque a gente sabe que qualquer dinheiro para sair do 

duodécimo com antecipação, só com ofício do prefeito e 

indicando que existe uma emergência no município para poder 

fazer, já há meses atrás, no começo do ano vossa excelência 

estava comigo na prefeitura, nós conversamos sobre aguardar 

o ofício para que viesse a solicitação desse dinheiro para 

fazer a reforma do Centro de Convivência do Idoso, para 

utilização para o CRAS e outras coisas, conversando com o 

perfeito, sugeri também que solicitasse também o dinheiro 

da câmara para comprar as máquinas para hemodiálise se 

fosse necessário, agora está se fazendo um aditivo no 

contrato da hemodiálise de Dourados, para vir para cá sem 

necessidade de comprar as máquinas, mas é um dinheiro que 

tem e pode ser utilizado dentro de uma emergência, eu acho 

que até no caso da hemodiálise se o prefeito solicitasse 

para comprar as máquinas que fosse necessária, seria uma 

emergência mesmo, mas é preciso sempre da iniciativa do 

prefeito solicitar, nós não podemos devolver, só no final 
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do ano a gente é obrigado a devolver esse dinheiro, antes 

não e tem o dinheiro também do fundo, que é legal, é 

constitucional, segundo o STF e deve ser essa posição do 

Tribunal de Justiça também, e nós precisamos fazer a 

reforma da casa aqui que é uma coisa necessária e urgente. 

Obrigado Senhor Presidente! Com a palavra o Presidente 

Símon - queria só ressaltar e agradecer o vereador Márcio 

que colocou nossa economia, que foi feita pela mesa 

diretora, eu presidente, Vereador Fi vice, Rosângela 

primeira secretária, o Josias segundo secretário e alguns 

vereadores contribuíram com essa economia, agora a gente 

aguarda o pedido do prefeito, para poder formalizar essa 

devolução; solicito a primeira secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Ordem do Dia. Em primeira e única 

discussão e 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. Com emenda 

modificativa. Parecer favorável da Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação, Josias de 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 – presidente 

foi contrário e Antonio Carlos Klein – membro favorável. 

Emenda Modificativa, apresentada pelo Vereador Josias de 

Carvalho, ao artigo 8º do Projeto de Lei n° 39/2019 de 

autoria do Poder Executivo Municipal, que 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 
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procedimento de seleção de que trata o art. 9º desta Lei. 

Relatório do Pedido de vista do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior – após melhor análise do projeto, opinou pela 

rejeição do presente projeto de lei, por entender que o 

mesmo não trará melhorias de fato à gestão do município, 

principalmente no que tange a gestão da saúde. Senhor 

Presidente: Em primeira e única discussão e votação Projeto 

de Lei nº 39/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal; 

coloco em discussão. Solicitou a palavra o vereador Júnior 

– semana passada eu pedi vista desse projeto, eu sei da 

importância do projeto que trata da qualificação das 

organizações sociais, da tal da OS para gerir, o projeto 

fala de diversas áreas de pesquisa, extensão na educação, 

na assistência social e na saúde, porém senhor presidente 

ao elaborar esse relatório de pedido de vista, fui bastante 

cauteloso no sentido de colocar e expressar de fato aquilo 

que penso diante de todo o contexto que nós estamos 

vivendo, diante da realidade que nós vimos acontecer em 

outras microrregiões e principalmente, que teve um peso 

muito forte diante da última reunião que já relatei aqui, é 

que nós tivemos com o prefeito, quando foi falado a 

respeito dessa organização social, não me lembro quem fez o 

questionamento, acredito que fui eu mesmo do que eu não 

concordava e não concordo com a precarização voluntária do 

serviço, ou seja, é intencional de não nomear por exemplo, 

não ter hoje um diretor executivo do hospital há mais de um 

ano, desde a saída do Wellington, quase um ano e meio, 

depois dizer que a gestão do hospital tá ruim, é óbvio, o 

principal gestor nem existe, ele sequer existe, então 

diante de todo esse contexto e quando fizemos o 

questionamento, o próprio Prefeito disse a todos os 

vereadores, que nem ele estava mais certo de que realmente 
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esse era o caminho, e aí Presidente com todo respeito, eu 

não estou aqui pondo em discussão, ou colocando em cheque o 

modelo da OS, o modelo de gestão por OS, eu sei que existem 

modelos e fiz questão de frisar isso aqui, existem exemplos 

exitosos país afora, existem também exemplos desastrosos 

país afora; nós estivemos no hospital regional de Ponta 

Porã, um modelo desastroso no primeiro momento, mas parece 

que agora resolveu, a gente não voltou lá e eu não tenho 

informações suficientes para relatar se está bem ou não, eu 

sei que a informação que nós temos e foi divulgado 

amplamente na imprensa, é que a primeira empresa se não me 

engano o nome, é Gerir que esteve no hospital regional de 

Ponta Porã, nós estivemos em visita, vereadora Cristina 

Gradella, a vereadora Lourdes Elerbrock e Vereador Júnior, 

tivemos lá para conhecer e saímos de lá bastante 

encantados, mas aí é que tá, passado um tempo a gente 

descobriu que só nos foi apresentado o que é belo, o que 

funciona e o que é bonito, e no final das contas depois 

passado algum tempo, nós vimos manifestações de Ministério 

Público, do próprio conselho de saúde, de usuário, de 

vereadores, enfim, não funcionou, a ponto de ter que ser 

retirada de lá, me parece que agora está funcionando, mas 

aí tem um detalhe importantíssimo para esse estar 

funcionando, que é a fonte de contratação, isso me preocupa 

também, é outro ponto que me preocupa; quem contratou a OS 

para colocar lá e quem acabou retirando a que não deu certo 

e colocando outra, foi o governo do estado, que tem uma 

capacidade financeira muito maior do que nossa, muito maior 

do que a de Naviraí e mais do que isso, me preocupa porque 

a capacidade financeira do Governo do Estado ela incide 

inclusive na retenção de repasses para o município, então 

fica fácil para o governo do estado bancar uma situação 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

dessa, é muito mais tranquilo, porque aí ele retendo os 

municípios da região, que são atendidos em Ponta Porã e faz 

o repasse para o hospital, essa capacidade com gestão 

própria, com a própria prefeitura classificando ou fazendo 

o contrato de gestão como a OS, nós não vamos ter, nós não 

temos condição ou capacidade de obrigar, por exemplo, 

Itaquiraí a contribuir financeiramente com essa gestão, nós 

não temos essa condição, nós não temos condição de obrigar 

todos os municípios da região, da nossa microrregião que 

são atendidos em Naviraí e isso me preocupa, porque no 

final das contas quem vai continuar pagando a conta, é o 

município de Naviraí, o governo do estado ajuda com 

duzentos mil reais, essa é a ajuda do Governo do Estado de 

uma despesa de quase um milhão e oitocentos/mês, o Governo 

Federal tem a sua ajuda de quatrocentos, quinhentos mil se 

não me engano, mas o grosso, o pesado, fica para prefeitura 

e no modelo que está, vai continuar ficando para 

prefeitura, com a diferença e a diminuição da capacidade de 

cobrança, entendo eu, e volto a dizer, me preocupa; e para 

resumir e para eu não ficar me delongando aqui, estou 

explicando o porquê do nosso relatório ser desfavorável, me 

preocupa a questão da transferência, da responsabilidade, 

quem foi eleito para gerir os equipamentos públicos de 

Naviraí, inclusive o hospital municipal, foi o Prefeito 

José Izauri de Macedo, a responsabilidade é dele, as 

pessoas votaram nele e querem o mínimo que a gente precisa 

ter, e aí eu daria a mão à palmatória aqui, se lá a equipe 

de gestão estivesse completa, aí você fala, realmente 

gestão própria não funciona, mas estando com o time 

completo lá, agora com time desfalcado e principalmente 

desfalcado do seu capitão o da sua capitã, que é a 

diretoria executiva do hospital, como é que a gente vai 
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querer que um time desse funcione plenamente e não está 

funcionando, a gente sabe disso, esse é um ponto; Outro 

ponto que nos diferencia de todas as outras microrregiões, 

eu me arrisco a falar que mais de 95% dos trabalhadores do 

Hospital Municipal, são servidores efetivos do município, 

concursados e isso me preocupa ao terceirizar a gestão e 

precarizar as condições de trabalho destes servidores e eu 

estaria indo contra aquilo que eu acredito senhor 

presidente, respeito muito as opiniões diferentes da minha, 

mas eu não posso deixar de fazer esse relato a respeito das 

condições de trabalho do Servidor, que é o que eu defendo 

como acabei de falar, como sendo um dos pilares de um bom 

serviço público, e para finalizar senhor presidente, me 

preocupa muito a não entrada ou a não sinalização do 

Governo do Estado, que o governo do estado já nos disse em 

duas ou três ocasiões, que não bota mais nenhum centavo 

aqui, porque é muito fácil para Governo do Estado vir aqui 

e falar para escolher o modelo de gestão que vai dar apoio, 

mas que tipo de apoio é esse, cadê, onde que está o 

recurso, que a gente bate em cima do recurso, eles falam 

que é gestão, quem está certo, somos nós que estamos aqui 

vivendo a realidade do dia a dia, ou são eles que estão lá 

nos observando de Campo Grande; custo muito a dizer que 

eles estejam certos, acredito que nós aqui estamos, tem 

problemas na gestão sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida 

disso, mas com certeza recurso financeiro também é um dos 

problemas, aliás a falta do recurso financeiro e é isso 

senhor presidente, eu não acredito em um modelo que 

precariza uma situação que desfalca um time para poder 

justificar a passagem e a transferência dessa obrigação e 

dessa gestão para uma OS ou para uma Fundação, ou seja lá 

qual for, eu acho que a gente precisa continuar discutindo 
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isso sim, mas esse modelo a meu ver só vai funcionar, isso 

eu defendi desde o início, se for através do Governo do 

Estado, porque daí ele diminui o repasse de Naviraí, 

Naviraí vai repassar menos valor e os demais municípios e o 

próprio Governo do Estado vai entrar com aporte maior, aí 

sim eu acredito, mas vir aqui e falar, vocês escolhem aí, é 

lógico que somos nós que escolhemos, a responsabilidade é 

nossa, não precisa falar isso para a gente, e quanto é que 

vai vir a mais, vai continuar nos 200, enquanto Nova 

Andradina ganha 400, enquanto Coxim é 400, enquanto todas 

as sedes de microrregião ganham muito mais, no mínimo o 

dobro do que a gente, e porque, lá o problema não é gestão, 

então só aqui é gestão que não pode colocar mais dinheiro? 

Então são muitos questionamentos e o que me desanimou de 

fato foi a insegurança ou a incerteza do próprio Prefeito 

Municipal quando esteve nesta casa de leis, falando que já 

não sabia se esse é o melhor caminho, que estamos 

repensando, existem problemas diversos que tá dando em 

outros hospitais, então não sei se é isso que a gente quer, 

eu não sei se é importante, se é o caminho a gente perder a 

autonomia da gestão do hospital, aí eu falei, se nem o 

Executivo tem essa certeza, eu muito menos senhor 

presidente, a certeza que eu tenho é de que esse modelo a 

mim não me parece o melhor caminho. Obrigado! Solicitou a 

palavra, a vereadora Cris Gradella – senhor presidente eu 

concordo com a fala do vereador Júnior, parabenizo e faço 

minhas as suas palavras, porque eu também acho que a OS 

seria um caminho, mas não nessa situação que está hoje, não 

com o governo do estado não querendo aportar nenhuma 

responsabilidade, nenhum recurso a mais nesse momento, 

então só simplesmente Naviraí mudar a gestão, mudar a 

responsabilidade da gestão, isso não vai resolver os 
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problemas, nem do hospital e nem da gestão da saúde, então 

hoje isso me preocupa demais, eu acho que não é realmente o 

momento de transformar numa OS a gestão do Hospital 

Municipal, os funcionários todos em sua maioria, mais que 

95% com certeza são efetivos, estão se sentindo inseguros 

do que vai acontecer com eles, porque o que foi falado para 

nós até o momento, era que a OS vai ter autonomia, então se 

ela não gostar, não tiver a contento, ela põe à disposição, 

tá bom, mas esses funcionários são concursados, eles vão 

trabalhar onde, a Prefeitura vai colocar esses funcionários 

onde, então tudo isso não está muito claro e eu acho que 

acima de tudo é a sinalização do Governo do Estado de que a 

responsabilidade é de vocês, o que eu repasso é duzentos 

mil e vocês fazem o que vocês acharem melhor, então eu acho 

que nesse modelo que nós temos hoje, na situação que nós 

estamos de gestão aqui, a gente só vai transferir a 

responsabilidade e vai ter que continuar aportando o mesmo 

valor de recurso, sem ter autonomia na gestão, porque a 

autonomia vai ser deles, então eu sou contrária nesse 

momento por conta disso. Obrigada senhor presente! O 

vereador Fi da Paiol solicitou a palavra – senhor 

presidente, eu que sempre um defensor de OS, não podia 

deixar de falar nessa noite também em que a gente está com 

o projeto para ser aprovado ou não, também penso da mesma 

maneira, se fosse um ano, dois anos atrás se o projeto 

chegasse nessa, pode ter certeza que eu seria favorável a 

esse projeto passando o hospital municipal para OS ou uma 

Fundação, mas hoje, o que a gente vem acompanhando das OS 

do estado, algumas que a gente esteve visitando, Ponta 

Porã, por exemplo, quando vai lá, tudo maravilha, depois só 

vê matéria no jornal que não está pagando, não tem como 

pagar fornecedor, então eu vejo que a saúde de Naviraí 
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hoje, não está tão difícil para ser resolvido, como já foi 

dito aqui, precisa um pouco mais de gestão, e quando 

tivemos reunião em Campo Grande, por duas vezes já com o 

secretário de saúde do estado, ele deixou muito claro que o 

estado não assume se for OS ou fundação, então para que 

passar para uma OS se a gente vai ter que continuar pagando 

o que já paga hoje e causar todo esse transtorno de 

servidor; quando voltamos de Campo Grande, eu tinha em 

mente que iria aconteceu o seguinte em Naviraí, o prefeito, 

o secretário de saúde, ia falar que vamos mudar o modelo de 

gestão, a equipe gestora do Hospital Municipal e a gente 

não viu isso acontecer, a gente não tem um diretor do 

hospital, que é uma peça fundamental para tocar e a gente 

sabe que dá para fazer, que dá para melhorar, então um 

exemplo aqui, o Wilson assumiu o transporte do município, 

graças a Deus a gente não teve mais nenhuma reclamação do 

transporte de Naviraí, hoje todos os postos de saúde de 

Naviraí tem médico, desafogou  o Hospital Municipal, então 

eu vejo que não está difícil melhorar a saúde de Naviraí, 

dois ou três especialistas que tem que vir como já foi dito 

aqui, como anestesista e mais alguns profissionais para 

conseguir melhorar em muito a saúde Naviraí, então não é 

hora, não é o momento de transferir a responsabilidade para 

uma OS, a gente já tocou até aqui, o prefeito tem que 

sentar com o gerente de saúde e buscar pessoas que ajudem 

na condução do Hospital Municipal; se fosse dois anos 

atrás, pode ter certeza que meu voto seria favorável para 

passar o hospital, mas hoje eu vejo que nesse momento não é 

a solução para Naviraí. Obrigado! Solicitou a palavra o 

vereador Antônio Carlos Klein - senhor Presidente, 

vereadores, população de Naviraí, a discussão pegou um rumo 

que dá a impressão que se aprovar a lei do OS, amanhã vai 
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ter uma OS em Naviraí, então quero deixar bem claro que não 

é bem assim, é uma lei que se for aprovada, pode ser 

utilizado tanto na saúde, como educação, no esporte, 

qualquer outra atividade do município, é abrangente e 

lógico pode ser utilizado para a saúde, mas como falou o 

Junior, o próprio prefeito hoje tem um pé atrás também, vou 

colocar assim, mas isso não quer dizer que nós teríamos que 

reprovar a lei por causa disso, porque se for contratar a 

OS, claro que a OS vai passar por um amplo processo de 

referência das empresas, vai vir para câmara também, nós 

vamos poder fiscalizar, mais o problema todo hoje, não é o 

hospital estar numa OS amanhã, o principal problema do 

Hospital Municipal hoje na questão da gestão, é o gasto com 

pessoal que extrapola o índice do município, o índice é 

estourado em razão dos gastos com o hospital municipal que 

inviabiliza a ter a aplicação de recursos em outros setores 

da cidade em razão do índice estourado, quando se tenta 

baixar o índice é preciso reduzir o gasto com pessoal do 

hospital, quanto vai diminuir os gastos com pessoal do 

hospital acontece esse caos dos médicos não aceitarem uma 

diminuição de remuneração, de não quererem trabalhar e cria 

toda uma situação complicadíssima no hospital e a única 

forma de reduzir o índice que continua estourado, seria não 

estar a folha de pagamento do hospital dentro do município 

extrapolando o índice; então a mudança da gestão através de 

uma OS, uma Fundação, uma filantrópica, seria uma solução 

para o hospital, então necessariamente não tem que ser uma 

OS para estar no hospital, necessariamente não sei porque 

nós aprovamos a lei que amanhã vai ter uma OS, pode-se até 

criar uma entidade filantrópica em Naviraí, como é o 

exemplo da empresa que toca o hospital de Nova Andradina, 

filantrópica, Ponta Porã é uma OS, a OS tem a vantagem de 
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que se não deu certo, imediatamente se troca, é rápido o 

processo para colocar uma outra, lá a Gerir começou a pisar 

na bola, o estado foi lá e contratou uma outra que está 

dando certo, inclusive o governo do estado está tomando 

providências no sentido de outros hospitais da capital 

também serem geridos por OS em Campo Grande, então quando 

nós abrimos aquela CEI, investigando a saúde aqui em 

Naviraí, depois fizemos audiência pública, formamos as 

comissões com as entidades representativas da cidade para 

participar, visitamos o hospital de Ponta Porã, de Nova 

Andradina, se colheu naquela época a ideia de que precisava 

mudar a gestão do hospital municipal, mas a sociedade que 

esteve aqui reunido naquelas reuniões, não decidiu que 

teria que ser uma OS, decidiu que se mudaria a gestão, 

poderia ser uma filantrópica ou qualquer outro tipo de 

gestão, a verdade é que a gestão do hospital feita de forma 

direta é que não tem dado certo e isso é uma coisa que o 

secretário de saúde nos falou em Campo Grande e a 

superintendente de saúde já falou também a mesma coisa, 

então é uma situação e uma discussão que tem que ser feita, 

o governador esteve aqui em Naviraí, nós tivemos uma 

reunião com ele, eu levantei para o Governador a questão da 

regionalização do hospital e ele nos deixou bem claro que 

faz parte do programa do governo estado a regionalização da 

saúde para descentralizar de Campo Grande, de Dourados, 

como aqui é sede de microrregião teria o Hospital Regional, 

mas o governador nos falou bem claro, não cabe à ele 

regionalizar o hospital, mas haver o movimento da região no 

sentido de querer o hospital regional em Naviraí, então é 

preciso que as cidades da microrregião se mobilizem, 

prefeitos e vereadores, todos no sentido de termos aqui em 

Naviraí o Hospital Regional, para que vá atender a 
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população aqui da fronteira, que não tenha que sair de 

Mundo Novo, para Dourados, Campo Grande, então é um 

trabalho que nós vereadores vamos ter que fazer também 

vamos ter que começar a visitar as câmaras das cidades da 

microrregião de Naviraí e conversarmos sobre a necessidade 

do hospital regional em Naviraí, porque o governador deixou 

bem claro, é intenção regionalizar, mas não vai caber a ele 

tomar a iniciativa, esta iniciativa tem que ser daqui da 

região, então são discussões que tem que ser feita, é um 

trabalho que tem que ser feito, temos que correr atrás, eu 

acho que nesse momento não aprovarmos a lei que permitiria 

a transformação numa OSS - Organização Social de Saúde, 

aprovado ou não aprovado, não vai fazer muita diferença, 

então se nós aprovarmos é mais um dispositivo à disposição, 

e para o governo do estado ver que nós estamos também 

trabalhando, correndo atrás, tem uma lei aprovada, pode ser 

utilizado para outras coisas que não a saúde, eu acredito 

que ela não vai ser utilizada na saúde em razão dos 

acontecimentos, talvez o trabalho que nós vamos ter que 

fazer com as outras cidades buscando a regionalização, vai 

ser mais forte, melhor até que transformar a mudança da 

gestão do hospital nesse momento em OS, mas eu não vejo 

nenhum impedimento, nenhum empecilho em deixarmos a lei 

aprovada que possa ser utilizada para outras coisas também, 

porque se caso o prefeito resolver mudar de ideia amanhã e 

querer colocar uma OS, vai ter que voltar para câmara a 

discussão de quem é que vai ficar, então não vejo nenhuma 

necessidade de reprovarmos o projeto, tem tantas leis que 

são feitas e não são utilizadas, pode ser que seja mais 

uma, mas vai ter ali se precisar um dia, está à disposição; 

é o meu ponto de vista e por isso eu sou favorável a 

aprovação dessa lei. Solicitou a palavra o vereador Josias 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

- eu concordo com o vereador Klein, deixar esse 

dispositivo, até porque quem não vai gostar de uma OS, de 

uma fundação, de uma associação, são aqueles que têm o seu 

consultório particular, àqueles que têm o seu hospital e 

que jamais vai querer que a saúde vá bem aqui, esse não tem 

intenção, então esse dispositivo que vossa excelência disse 

doutor Klein, é importante para o município, para não 

ficarmos reféns, que aliás como vossa excelência disse, o 

número de funcionários hoje que tem no hospital, engessa o 

trabalho do executivo, hoje se gasta na saúde, no âmbito 

geral dentro do município, no hospital municipal, cinquenta 

e sete ou cinquenta e oito milhões de reais, é muito 

dinheiro e a OS, lógico que os funcionários permanecerão, 

mas com os médicos poderão ter novas contratações, poderão 

fazer um planejamento onde poderá economizar para poder 

fazer uma boa gestão, então a minha opinião com respeito a 

ideia de cada vereador, a Cris Gradella está rindo, eu não 

sei o motivo, mas é um direito dela e respeito a ideia dela 

de defender os médicos, mas os médicos aqui fazem o 

atendimento deles, precário, eu já disse aqui, muitas 

pessoas procuram todos os vereadores praticamente, ou quase 

todos, reclamando de atendimento e isso não vai mudar, se 

nós fecharmos essa porta, nós estamos fechando a porta para 

a população, podem acreditar nisso, vamos ficar refém e a 

mercê desses médicos que jamais vão querer que a saúde vai 

bem. Obrigado senhor presidente! Solicitou a palavra o 

Vereador Márcio André Scarlassara - alô população de 

Naviraí, boa noite, aumenta o volume do rádio, que a gente 

tem que falar a verdade para a população ouvir, com certeza 

Presidente Simon e demais vereadores, hoje eu voto pela 

população de Naviraí, pelos funcionários do Hospital 

Municipal, se esse prefeito que até hoje não foi Prefeito 
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de Naviraí, ele tinha um sonho de ser prefeito, mas não 

conseguiu, ele tinha o sonho de levar o nome dele, mas o 

nome dele vai ficar marcado na história de Naviraí como o 

pior Prefeito de Naviraí, ele teria que ter feito isso no 

início do mandato, no início do primeiro dia, falar que 

vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, porque ele foi eleito 

para isso, com uma votação expressiva e até hoje ele não 

fez nada, a não ser judiar da população; Josias me 

desculpe, você é meu amigo particular, gosto de você, mas 

temos em Naviraí excelentes médicos, todos bons, um ou 

outro que as vezes não atendem bem, mas a maioria dos 

nossos médicos de Naviraí são todos bons, grandes 

profissionais, se tem hospital ou não, é mérito dele, 

ganhou dinheiro, trabalhou, tem um bom consultório, ótimo, 

nós vamos em Campo Grande, onde operou o Jaimir, tem ótimos 

lá, Antoniolli, médicos riquíssimos lá, mas é mérito do 

médico ganhar dinheiro, então hoje aqui não podemos dizer 

que os médicos de Naviraí são ruins, são bons 

profissionais; o Izauri perdeu o controle sobre os médicos, 

azar o dele, mas quem sofre é a população, ele não tem 

gerente no hospital, como vamos colocar uma OS, até hoje 

não tivemos um gerente no hospital, um diretor no hospital, 

nosso Caps sem diretor até hoje Josias, o Caps está uma 

calamidade, cujo foi o melhor Caps do Brasil e hoje não tem 

ninguém gerenciando, está jogado ao vento, então ele não 

pode tirar o compromisso dele, ele foi eleito para cuidar 

da saúde do povo, ele tem que cuidar da saúde do povo de 

Naviraí, não vamos entregar o nosso hospital municipal para 

pessoas que não conhecemos, jogar aqui pessoas do Rio de 

Janeiro, da Bahia, de Minas Gerais, não, quem vai gerir 

esse hospital é o prefeito Izauri, se ele não tiver 

condições, que peça a renúncia do mandato dele, o Símon 
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desce e assume a prefeitura, renuncia o mandato dele, mas 

não vamos entregar nossa saúde a ninguém, nós não vamos 

renunciar a saúde não, os vereadores aqui com certeza irão 

voltar hoje para não ter OS aqui, para ter sim saúde boa 

para o nosso povo, para ter anestesista, agora se o Izauri 

não dá conta de gerir o hospital que peça renúncia, pode 

renunciar, é um direito dele, fazer isso, não vai ficar 

feio, as pessoas vão entender que ele não tem condições; 

agora nós não vamos entregar a nossa saúde para empresários 

de fora, para vir roubar Naviraí, para saquear nosso 

dinheiro, então com certeza hoje é um projeto fracassado, 

que será devolvido ao prefeito fracassado. O vereador 

Júnior solicitou a palavra pela liderança do PT - senhor 

Presidente, para deixar bem claro o nosso posicionamento 

aqui e assim não acabar desvirtuando um pouco a discussão, 

a gente não tá discutindo a questão dos médicos, não está 

discutindo se alguém vai vir saquear a gente aqui, se tem 

consultório particular ou não, essa não é a minha 

preocupação, não são essas na verdade, as minhas 

preocupações elas são de ordem prática e a primeira delas 

eu concordo com a fala do vereador Klein de que a gente 

diverge no posicionamento em relação ao projeto, mas eu 

concordo para fala de vossa excelência, eu entendo a 

preocupação e assim, resgatando a fala do próprio 

governador do estado, ele nos deu o caminho, nós sabemos 

disso, ele falou que não dá para fazer a regionalização de 

cima para baixo empurrando goela abaixo, ou seja, o estado 

vir aqui impondo, também não dá para fazer a regionalização 

sozinho, daí não é regional é municipal; a regionalização é 

em parceria com os demais municípios, nós temos um 

consórcio público aqui que reúne 14 municípios que foi 

inclusive demonstrada sua força, presidente do consórcio, 
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Prefeito Bispo de Japorã que demonstrou a sua força 

enquanto consórcio ao ter como o ápice da vinda do 

governador aqui, a assinatura de um convênio que vai 

adquirir máquinas para o consórcio e também financiar a 

questão daquela usina de asfalto, que foi tão mencionado 

aqui, então esse consórcio tem força, esse consórcio 

consegue fazer diferença, e o prefeito estava lá, todos 

estavam, o caminho foi dado pelo Governador, precisa 

reunir, não adianta fazer sozinho ou tentar fazer sozinho e 

nesse caminho eu acredito de fato, a medida que nós 

conseguimos reunir mesmo que tardiamente esse consórcio, eu 

acho que o consórcio é o melhor elemento para poder 

representar os municípios e conseguir discutir de fato, 

profundamente a regionalização, nós não podemos mais ter 

discussão superficial, chega de ficar na beirada nós 

precisamos aprofundar esse assunto, o assunto é sério e 

precisa ter um envolvimento da região, porque precisa ter a 

responsabilidade da região; senhor presidente quero aqui 

também dizer, que hoje no meu ver, é uma opinião muito 

particular, no meu ver uma eventual OS que pode ser que não 

aconteça amanhã ou depois, pode ser que demore, pode ser 

que nem venha, ela só resolve hoje na situação que se 

encontra, só resolve o problema do Prefeito com a lei de 

responsabilidade fiscal, só isso, não resolve mais nada e 

esse problema, falei isso para ele mesmo numa reunião que 

tivemos no Ministério Público, falei prefeito responder 

pelo estouro do índice, o senhor vai responder de qualquer 

forma, porque ele está estourado desde 2017, não é de 

agora, mas isso não é agora que a gente vai discutir, a 

câmara já discutiu, já debateu isso, já fez sua função, ele 

vai responder lá no tribunal de contas ou seja lá onde for, 

mas esse não é o principal problema, não é o foco e assim 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

eu tenho estado e aí confesso para todos aqui, eu tenho 

estado muito cético, quer dizer que ele não acredita em 

qualquer coisa, sou esperançoso, sou realista, sou daqueles 

otimistas, tenho fé, mas em relação à administração 

pública, eu aprendi ao longo desse tempo a sempre 

permanecer muito cético, porque a gente trata com 

realidades muito distintas, a gente trata com a saúde das 

pessoas principalmente, eu sei que pode ser usado em outras 

áreas, mas a gente sabe que o foco principal é o hospital 

municipal, não é outro e aí nesse ceticismo meu eu acredito 

que começamos de trás para frente, nós primeiro estamos 

aprovando a lei, estamos discutindo a lei quando ela seria 

o último passo e assim que o consórcio se mexe, o consórcio 

se organiza, discute os termos e aí depois disso, manda os 

projetos de lei para todas as câmaras, para que todos façam 

a adesão, aí eu acredito e hoje se o hospital de Ponta Porã 

está funcionando, é porque eu também acredito que precisa 

ser através do governo do estado que tem a capacidade 

financeira e a capacidade da musculatura muito maior do que 

o nosso município isolado no processo para poder fazer o 

que precisar fazer para que as coisas deem certo, então se 

é uma intenção do Governo do Estado, eu acredito que é, mas 

nós precisamos fazer a nossa parte e a nossa parte, entendo 

eu, o governador já deu em que pese as críticas que tem o 

governo dele, ele deu o tom, ele deu o caminho, agrupem e 

conversem com os demais municípios, a partir da união dos 

municípios da nossa região, aí sim eu acredito que a gente 

vai avançar e assumo o compromisso aqui, se a gente 

conseguir fazer esse arranjo com os municípios da região, a 

gente volta a discutir com toda tranquilidade, porque o meu 

problema não é com o projeto, com o modelo, a gente quer 

que as coisas deem certo, mais isso precisa ser com 
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financiamento dividido, todo mundo pagando a sua cota 

parte, não Naviraí arcando com tudo, com respeito ao 

servidor que está se dedicando e muitas coisas não pararam 

porque o servidor está lá fazendo com que as coisas 

aconteçam, então a gente precisa respeitar e principalmente 

respeitar a população de Naviraí. Obrigado! Solicitou a 

palavra o vereador Klein pela liderança – no sentido de 

ficar bem claro para todos que o projeto não versa só sobre 

saúde, são vários segmentos que podem ser utilizados, que é 

uma tendência no Brasil utilizar organizações sociais, 

então se levou a discussão pelo lado da saúde, mas o 

projeto é mais abrangente, então é isso que a gente tem que 

olhar, para termos a possibilidade de ter uma lei aprovada 

e utilizado o dispositivo naquilo que for preciso, não só 

na saúde, mas em outras áreas também, se não aprovarmos 

talvez possamos fechar uma porta para alguma coisa que 

acontecer ou precisar em Naviraí. Obrigado! Senhor 

Presidente: Coloco em votação o Projeto de Lei nº 39/2019 

de autoria do Poder Executivo Municipal e solicito que ao 

ser chamado manifeste se é favorável ou contrário ao 

referido projeto. O Senhor Presidente: Declaro o Projeto de 

Lei nº 39/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal, 

reprovado por oito votos contrários dos vereadores: Claudio 

Cezar, Ederson, Eurides, Fabiano, Jaimir, Júnior, Marcio 

Scarlassara e Cris Gradella; e quatro votos favoráveis dos 

vereadores: Klein, Josias, Lourdes Elerbrock e Rosangela 

Farias Sofa, em primeira e única discussão e votação. Em 

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

44/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal; que em 

súmula: Altera a redação e acrescenta dispositivos a lei nº 

1963 de 9 de dezembro de 2015, alterada pela lei nº 1967 de 

17 de fevereiro de 2016 e alterações posteriores que 
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institui o programa de recuperação de créditos morar legal 

no âmbito do Poder Executivo Municipal e dá outras 

providências. Emenda Aditiva apresentada pelo Vereador 

Josias de Carvalho, ao artigo 11 do Projeto de Lei n° 

44/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal; que 

passará a vigorar com a seguinte redação: Art. 11. Esta Lei 

entra em vigor na data da sua publicação, convalidando-se 

as renegociações com supedâneo em seu art. 4º, efetuadas 

entre a data de 10/05/2017 até o presente momento. 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. Senhor 

Presidente: Em primeira e única discussão e votação Projeto 

de Lei n° 44/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal; 

Coloco em discussão, vou utilizar a palavra - presidente 

Símon – esse projeto vem de encontro com o anseio da 

população do Jardim Paraíso e preciso dizer que foi uma 

conquista nossa, porque todos os vereadores aprovaram o 

requerimento; o vereador Júnior esteve comigo em algumas 

reuniões no Jardim Paraíso, acompanhando o anseio da 

população desse programa Morar Legal; eles não pagaram as 

prestações das casas e gerou uma dívida grande, com juros e 

multas altas, então estivemos discutindo a possibilidade de 

facilitar a forma de pagamento, já que não era possível o 

desconto de cem por cento e não pagar nada, porque aquelas 

pessoas acreditaram em uma proposta eleitoral. O vereador 

Júnior solicitou um aparte – presidente eu não quero 

apontar dedo pra ninguém, mas é importante fazer um relato 

aqui da importância daquilo que nós falamos enquanto 
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mandatários, enquanto pessoas públicas, porque as pessoas 

mais simples acreditam naquilo que a gente fala, a nossa 

palavra aqui tem um peso muito grande; e quando prometeram 

pra eles em campanha eleitoral de que eles poderiam parar 

de pagar, era só votar no determinado candidato a deputado 

estadual ou federal, não me recordo, mas que tendo o poder 

de decisão, iria fazer a quitação dos imóveis sem precisar 

ninguém pagar, todo mundo acreditou, e fez bem porque era 

um mandatário que estava ali, era uma autoridade 

constituída e com poder pra fazer e se ele falou que iria 

fazer, porque não acreditar, mas o fato é que não fez e 

hoje está o problema, então parabenizar a iniciativa de 

vossa excelência, de fato eu participei de algumas 

reuniões, mas vossa excelência encabeçou a causa, foi atrás 

e conversou, a câmara deu o devido apoio, é importante 

dizer, porque um de nós vence, quando a gente consegue 

fazer com que um dos nossos projetos dê certo, beneficia a 

população, o ganho é de toda a casa e eu me sinto 

orgulhoso, sem dúvida, quando as coisas acontecem para 

qualquer um dos vereadores aqui, quando abraça um projeto e 

funciona e beneficia a população, eu me sinto orgulhoso de 

compartilhar e viver junto esse momento. Obrigado! O 

presidente Símon – é importante que o senhor esclareça esse 

fato que aconteceu lá, até porque eu não faria, mas foi bom 

que o senhor fez o aparte e explicou; exatamente isso que 

aconteceu, uma proposta eleitoral não cumprida e por 

autoridade constituída, inclusive o gerente de habitação do 

estado estava nesse ato, fizeram um abaixo assinado, mas 

que não valia nada, o pessoal não pagou, parou de vir às 

cobranças e eles acreditaram que estava quitado. Então 

fomos até lá, provocamos a Agehab e o deputado Barbosinha, 

que pegou a demanda e transformou em requerimento estadual, 
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levou até o governo do estado, que atendeu a proposta, 

então hoje os moradores daquele bairro tem a facilidade de 

pagar a dívida da casa com setenta por cento de desconto 

dos juros e multas. Agradeço ao deputado Barbosinha pela 

atenção, ao governo do estado por atender a demanda e aos 

moradores do Jardim Paraíso por acreditar na gente, também 

à gerente de habitação do estado, Maria do Carmo que foi 

bem receptiva; agora peço aos moradores daquele bairro para 

procurar a gerência de habitação para regularizar; um fato 

também que essa lei permitiu e que vale frisar, é que 

alguns moradores adquiriram as casas através da compra das 

pessoas que tinham ganhado, então foram contempladas 

através desse programa e da mudança da lei e conseguiram 

transferir para o nome delas; foi uma vitória e um avanço e 

agradeço a todos os envolvidos. Peço aos vereadores que 

aprovem esse projeto que beneficiará a grande maioria da 

população do Jardim Paraíso e também que aprovem a emenda 

feita pelo colega Josias de Carvalho, que teve o bom senso 

de consertar alguns erros que vieram no projeto. Então 

vamos votar primeiro o projeto e depois a emenda. Senhor 

Presidente: Coloco em votação e solicito que ao ser chamado 

manifeste se é favorável ou contrário ao referido projeto. 

Senhor Presidente: Declaro o Projeto de Lei nº 44/2019 de 

autoria do Poder Executivo Municipal, aprovado por doze 

votos favoráveis em primeira e única discussão e votação. 

Senhor Presidente: Em primeira e única discussão e votação 

a Emenda Aditiva, apresentada pelo Vereador Josias de 

Carvalho, ao artigo 11 do Projeto de Lei n° 44/2019 de 

autoria do Poder Executivo Municipal; que passará a vigorar 

com a seguinte redação: Art. 11. Esta Lei entra em vigor na 

data da sua publicação, convalidando-se as renegociações 

com supedâneo em seu art. 4º, efetuadas entre a data de 
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10/05/2017 até o presente momento. Senhor Presidente: 

Coloco em discussão. Senhor Presidente: Coloco em votação e 

solicito que ao ser chamado manifeste se é favorável ou 

contrário à referida emenda. Senhor Presidente: Declaro a 

emenda aditiva apresentada pelo Vereador Josias de 

Carvalho, ao artigo 11 do Projeto de Lei n° 44/2019 de 

autoria do Poder Executivo Municipal, aprovada por doze 

votos favoráveis em primeira e única discussão e votação. 

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

44/2019 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior; que em súmula: Institui a Campanha “Abril Verde”, 

em comemoração ao Dia Nacional em Memória das Vítimas de 

Acidentes e Doenças do Trabalho, no 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. Senhor Presidente: Em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei n° 44/2019 de autoria do Vereador 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior; Coloco em discussão, com a 

palavra o vereador Júnior – só quero aqui registrar que o 

projeto deu entrada nessa casa de leis na semana passada, 

um projeto importante e vamos estar ainda fazendo inúmeras 

discussões sobre os acidentes de trabalho, as doenças 

ocupacionais, enfim, o quanto isso causa de prejuízo para a 

sociedade de um modo geral, principalmente para as 

famílias; e fazer o meu agradecimento às comissões dessa 

casa de leis, com ênfase à comissão de justiça, na pessoa 

do presidente Josias, pela celeridade com que o projeto foi 

tratado e já possível de ser votado hoje; agradecer a todos 

os vereadores por esse empenho. Senhor Presidente: Coloco 

em votação e solicito que ao ser chamado manifeste se é 

favorável ou contrário ao referido projeto. Senhor 
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Presidente: Declaro o Projeto de Lei nº 44/2019 de autoria 

do Poder Legislativo Municipal, aprovado por doze votos 

favoráveis em primeira e única discussão e votação. Pela 

ordem o vereador Ederson Dutra solicitou a palavra –

conforme o art. 115, parágrafo 2º, inciso III, quero fazer 

um voto de repúdio sobre a declaração desastrosa que a 

prefeitura municipal de Naviraí fez contra o empresário 

Robson Júnior, Juninho Beer; foi totalmente desnecessário e 

inconveniente, a administração municipal colocou o 

empresário contra os munícipes; todos os anos o Juninho 

traz shows de grande magnitude, é um menino que merece o 

apoio do município de Naviraí e o apoio dessa casa de leis; 

o jeito que colocaram, vulgo Juninho e as palavras que 

foram colocadas naquela nota de esclarecimento foi muito 

infeliz, eu não poderia ficar calado e não fazer esse voto 

de repúdio, porque quando você tem um empresário da casa, 

tem que valorizar; o Juninho teve um problema com o show do 

Wesley Safadão, está devolvendo o dinheiro à população, mas 

na verdade ele não teve o apoio necessário do município 

para realizar esse evento e fizeram uma nota de 

esclarecimento infeliz contra o Robson Júnior, então eu 

queria deixar registrado isso aqui senhor Presidente. O 

senhor presidente - coloco em votação o voto de repúdio do 

vereador Ederson Dutra e peço aos vereadores favoráveis que 

permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. 

Aprovado. Informo a todos os presentes e à população que 

nos acompanha que, em virtude do feriado de 11 de novembro, 

aniversário da cidade de Naviraí, a sessão ordinária será 

realizada no dia 12 de novembro às dezenove horas. E 

também, no dia 08 de novembro faremos a entrega do Prêmio 

11 de Novembro às dezoito horas e trinta minutos. Agora 

peço licença aos nobres colegas e convido o vereador Fi da 
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Paiol para ocupar a minha cadeira, porque vou tentar ver 

minha filha no hospital e ele fará o chamamento da tribuna. 

Por questão de ordem o Vereador Antonio Carlos Klein 

solicitou a palavra – em nome de todos os vereadores e da 

população, gostaria de dar os parabéns ao pai fresco, que 

nasceu a filha hoje, então parabéns, felicidades a você e a 

sua esposa, um abraço dos vereadores e que Deus abençoe. 

Tribuna. O Senhor Presidente convidou para fazer uso da 

tribuna, a Vereadora Rosangela Farias Sofa – boa noite a 

todos que nos ouve e que nos honra com a presença, eu quero 

iniciar a minha fala fazendo um agradecimento ao pastor 

Cleiton Cavalcante, pelo encontro de louvor que aconteceu 

sábado e domingo na igreja Visão Missionária, com a 

presença dos cantores Nivaldo Loureiro, José Ribersan, 

Cidinha Costa e Guilherme Silva, foi o 4º encontro de 

louvor promovido pelo pastor Cleiton, parabéns! Dizer 

também que entramos no mês de novembro azul e como não 

poderia deixar de falar, nós continuamos com a luta, agora 

é a luta contra o câncer de próstata, em favor à saúde 

masculina, a preocupação é muito grande com essa doença que 

avança silenciosamente e muitas vezes deixada de ser 

identificada por conta do preconceito e discriminação, 

então iniciamos uma campanha que não é municipal, é 

mundial, para reforçar a importância da prevenção e 

diagnóstico precoce contra o câncer de próstata; em 2018 o 

INCA – Instituto Nacional do Câncer registrou sessenta e 

oito mil novos casos, o câncer de próstata é a segunda 

maior causa de morte no Brasil, uma morte a cada quarenta 

minutos; vinte por cento dos diagnósticos apontam casos 

avançados, então nós não queremos adesão ao laço azul 

simplesmente, usamos o laço azul para evidenciar o combate 

ao câncer de próstata, a importância é falar aos homens com 
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faixa etária maiores de quarenta e cinco anos que tem que 

fazer os exames; é importante dizer quais são os sintomas 

que essa doença causa na vida do homem, é dificuldade de 

urinar, demorar para urinar, sangue na urina, necessidade 

de urinar várias vezes, quem estiver sentindo algum 

sintomas desses, deverá procurar o médico e fazer os 

exames, todo diagnostico feito inicial, noventa por cento é 

tratável; recomenda-se para prevenção, atividades físicas 

regular, alimentação saudável, evitar fumo e álcool e 

combater o sobrepeso. Quero dizer também que no dia 

primeiro de novembro estive em Campo Grande, no seminário 

provocado pelas mulheres da OAB, dizendo sobre as mulheres 

no espaço de poder, na verdade não está fazendo apologia a 

política, estão chamando as mulheres para conhecer, 

participar, fortalecer e deixar de ser cotas; nós teremos 

um ano de campanha eleitoral no ano que vem e as mulheres 

são cotas, então a OAB através da subsecretária Luciana 

Azambuja e das advogadas da OAB estão fazendo um trabalho 

em Campo Grande na representatividade da mulher na política 

e fundo eleitoral partidário e propaganda. A doutora Fabia 

Favaro, doutora Alicia Miranda e a senhora Luciana 

Azambuja, desenvolvendo esse trabalho com as mulheres de 

Campo Grande e toda região do conesul. Dizer ainda que 

ontem foi comemorado em todo Brasil o dia do voto feminino; 

não tínhamos direito nem de votar, em 1930 abriu-se o 

espaço para votar, mas o voto era só para a mulher se o 

marido permitia, para viúva, moça solteira que tivesse sua 

economia própria e pudesse responder por si, então graças a 

Deus estamos muito à frente daquele tempo; hoje para nós é 

nos dada a condição de votar e ser votada, uma das nossas 

lutas e o quanto foi importante o trabalho da mulher nas 

suas conquistas. Atualmente as mulheres participam 
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efetivamente da vida política do país e a presença feminina 

hoje é vista como complemento. Desejo boa noite a todos e 

boa semana. O Senhor Presidente convidou para fazer uso da 

tribuna, o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior – 

excelentíssimo senhor presidente Claudio Cezar Paulino, 

excelentíssimos vereadores, público que se faz presente, no 

adiantado da hora, dez e meia, agradecer a todos que nos 

assistem pelas redes sociais, boa noite a todos; quero 

iniciar uma série de prestações de contas, entendo que 

chegando ao final do terceiro ano de mandato, nós 

precisamos começar a prestar contas para a população 

daquilo que a gente tem feito enquanto mandatário. 

Obviamente que seria impossível ou o tempo seria 

insuficiente para falar de tudo, de toda rotina do dia a 

dia, de cada atendimento, mas a gente vai fazer alguns 

destaques por área, então a partir desta data, dessa sessão 

e nas próximas sessões até o fim do ano estará a cada 

tribuna falando das ações do que o mandato tem discutido e 

daquilo que acha importante ser discutido nos próximos 

meses. Agradeço a Cris Gradella que cedeu o seu tempo para 

que pudesse fazer essas pontuações. Hoje eu quero falar de 

educação, que tem sido sem dúvida, uma das principais 

pautas de atuação do meu mandato, porque acredito na 

educação, acredito no ensino público, gratuito e de 

qualidade, e acredito que a nossa atuação em favor da 

educação tende a render bons frutos, não só pra gente, não 

só para a nossa população, mas para toda uma sociedade; a 

educação tem sido uma pauta constante no nosso mandato e 

queria destacar algumas das ações ao longo desses quase 

cinco anos; fui chamado a assumir uma vaga de vereador num 

momento extremamente conturbado, em outubro de 2014, agora 

estamos iniciando novembro de 2019, já se vão cinco anos 
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que estou aqui, passando por 2016 com a eleição, é muito 

gratificante ao passo que começo fazer o levantamento e 

vejo que algumas coisas avançaram de fato; algumas coisas 

acabam ficando pelo caminho, nem tudo a gente consegue de 

fato resolver, mas algumas coisas avançam e o que avança e 

traz benefício, nos alegra muito, nos deixa orgulhos sim de 

saber que estamos no caminho certo. Quero destacar alguns 

pontos e o primeiro deles é uma das maiores conquistas 

nossa; a lei que propusemos e aprovamos; que deu direito 

aos trabalhadores em educação lotados nas escolas de ter o 

acesso a vacina da gripe H1N1; isso foi de grande valia e 

vitória, entendendo que esses profissionais estão mais 

expostos do que outros e precisavam ser tratados como 

prioridade; a prova de estávamos pensando no caminho certo, 

no ano de 2016 propôs a lei, foi aprovada e no ano de 2017 

o próprio ministério da saúde reconheceu a categoria dos 

professores como um grupo prioritário pra vacina e coube a 

nossa lei garantir também esse acesso aos demais 

profissionais que também atuam nas escolas e creches, como 

os servidores administrativos, estagiários, secretaria, 

enfim todos aqueles que tem também o contato com a 

comunidade escolar, que ficam expostos também. Outro 

destaque que quero fazer é a luta que nós travamos no final 

do ano de 2016 para a instituição do curso de pró-

funcionário, prova também que foi valiosa essa luta é que 

em 2017, finalizando em 2018, foi a única cidade que teve o 

curso e agora o estado fez o que queria fazer desde antes, 

que foi encerrar o curso pró-funcionário, é uma briga, uma 

luta da categoria da educação que tem sido travada e 

precisa ser e tem o nosso total apoio, porque o curso pró-

funcionário, além de trazer conhecimento para os 

profissionais administrativos da educação, traz também um 
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acréscimo de dez por cento no salário, o servidor passa a 

ganhar mais, além de adquirir mais conhecimento, então pra 

gente é fundamental, isso caminha no sentido da valorização 

como profissional; e ainda nós temos na rede municipal, 

aproximadamente sessenta a setenta pessoas que querem fazer 

o pró-funcionário mas ainda não estão tendo acesso por 

conta da negativa do governo do estado. Falar também de 

outra situação que nos orgulha muito, que foi uma empreita 

que nos foi colocado e com a graça de Deus conseguimos 

caminhar e avançar nisso, que é a colocação e instalação de 

aparelhos de ar condicionados nas salas de aulas, hoje fez 

um calor e ainda está fazendo, mas quem é morador de 

Naviraí sabe exatamente do que estou falando, hoje fez um 

calor insuportável na cidade, os termômetros marcaram quase 

quarenta graus, um tempo abafado, sensação térmica certeza 

que passou dos quarenta e diante desse cenário do 

aquecimento global, o ar condicionado nas escolas, nas 

salas de aulas, ele passa de um luxo que outrora era, para 

hoje ser uma necessidade real, e com o trabalho junto ao 

ex-deputado Amarildo Cruz, nós já conseguimos garantir o 

CIEI Sonho de Criança, antigo JK, com ar condicionado em 

todas as salas, metade das salas do CIEI Zenaide Nunes, no 

Sol Nascente, a outra metade vem esse ano ainda, cobramos a 

secretaria de estado e o próprio governador na última vinda 

dele na semana passada e ainda a escola Maria Aquino em 

todas as salas, então a gente está aguardando a liberação 

das emendas de 2017 para poder concretizar e fechar três 

escolas; para o ano que vem já fez o pedido ao deputado 

Pedro Kemp, que já sinalizou positivamente para encaminhar 

uma emenda para colocar ar condicionado na escola Odércio 

de Matos, no bairro Harry Amorim, e com isso a gente vai 

avançando e quero chegar ao final desse mandato tendo 
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atendido duas escolas inteiras e dois centros de educação 

infantil, para mim com certeza é motivo de muito orgulho. 

Outra pauta que atuamos fortemente nesse mandato, foi a 

respeito do concurso que foi realizado em 2016, da 

convocação dos profissionais da educação, professores e 

funcionários administrativos, o concurso foi homologado no 

mês de março de 2017 e até a metade do ano nada tinha 

acontecido, existia uma sensação de insegurança jurídica 

muito forte por parte desses aprovados, e nós tivemos 

intervindo ativamente junto com esses servidores e hoje já 

se contabiliza mais de trezentas pessoas que foram chamadas 

no concurso; é importante deixar claro que eu acredito no 

concurso público; por fim quero destacar o projeto de lei 

que deu abertura das quadras de esportes das escolas e 

creches para comunidade, regulamentou isso, porque era 

feito de forma precária e hoje existe uma regulamentação 

onde o gestor da escola pode se embasar e de fato abrir o 

espaço. Quero agradecer a atenção de todos que ainda estão 

com a gente e dizer do nosso compromisso e reafirmar que 

estamos juntos e prestando contas daquilo que fazemos. O 

Senhor Presidente convidou para fazer uso da tribuna, o 

Vereador Josias de Carvalho – Senhor Presidente, nobres 

pares, senhores presentes, quero agradecer a presença do 

Rodrigo, Jefinho, Nardão e ouvintes da rádio Cultura; foi 

discutido aqui no plenário o projeto de lei nº 39 de 2019 

que é de autoria do poder executivo; àqueles vereadores que 

mais cobram a saúde, que desce o porrete na saúde, castiga 

todas as sessões praticamente, critica o hospital 

municipal, critica o prefeito, critica o secretário, me 

causaram espanto, porque o projeto de lei estaria dando 

outro rumo à saúde, era outro dispositivo que nos teríamos 

para poder melhorar a saúde, então causa muita estranheza 
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os discursos farisaicos, hipócritas, discursos populistas, 

discursos vermelhos, porque critica a saúde e na hora de 

dar oportunidade à saúde, votam contra, é uma coisa que não 

dá para entender, mas nós respeitamos a posição, porque o 

voto é soberano e venceu a maioria, mesmo eu discordando 

literalmente. Foi dito pelos nobres edis, destes que mais 

criticam, que a OS deu certo em Nova Andradina, que recebe 

quase quinhentos mil, enquanto recebemos míseros sessenta e 

sete mil do governo estadual, eu acho que deveríamos pelo 

menos ter lutado pela OS e deixado esta porta aberta, 

talvez não esteja trancada, mas fechou. Quero falar também 

sobre o projeto de Natal, presente que o governo do estado 

quer dar para a população do MS; o estado do MS tem uma 

alíquota única de vinte e cinco por cento de ICMS para a 

gasolina e etanol, oitenta e três por cento da nossa 

população aqui do estado usa gasolina e a intenção do 

governo é aumentar a alíquota em trinta por cento de ICMS 

na gasolina, dizendo que vai abaixar a alíquota de ICMS do 

álcool para vinte por cento; agora na assembleia 

legislativa do MS, inclusive temos um representante, o 

deputado Onevan de Matos que representa Naviraí e a gente 

espera que ele não faça como fez com a CPI da Energisa, que 

não assinou; mas o governo visa incentivar o consumo de 

etanol, porque nosso estado é produtor de etanol, se quer 

abaixar ótimo, queremos que ele faça isso, mas o governo dá 

com uma mão e tira com a outra, porque já aumenta a 

gasolina para trinta por cento porque o consumo é quase 

noventa por cento e vai arrecadar muito mais, daí dá a 

desculpa que é para incentivar o etanol, enquanto na 

verdade está é aumentando para gerar impostos que já 

pagamos um absurdo, porque o ICMS desse estado é 

praticamente um dos mais altos do país; e pode acreditar 
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Naviraí, os deputados governistas vão aprovar e virar as 

costas como fizeram com a CPI da Energisa, não estou 

generalizando; como não generalizei aqui no plenário no 

tocante aos médicos, porque tem médicos bons também, tem 

médico que é honesto, íntegro, reto, justo, que atende com 

prazer, posso citar o doutor Antônio que atende no posto de 

saúde do Harry Amorim, que trata bem o paciente, mas em 

contrapartida tem também aqueles que tratam mal o paciente 

e a população sabe disso, estou falando desses que tratam 

mal os pacientes, esses que não tem interesse de que a 

saúde vá bem e hoje provou que tem muito vereador que cobra 

a saúde, mas a sua atitude é outra na hora de servir a 

população, bate e vota contra a saúde, então eu não consigo 

entender esse tipo de atitude, respeito os nobres edis, mas 

eu não concordo, porque a OS, talvez uma associação, 

pudesse tirar das mãos de interesses escusos a saúde, de 

interesses pessoais, de interesse de um grupinho que está 

aqui há muito tempo, mas nunca gerou saúde de fato; é 

àquela política que o presidente que antecedeu o Bolsonaro 

fez, enganava, dava com uma mão, mas tirava com a outra e 

roubou essa nação que virou um caos e continua aporreando a 

vida do Bolsonaro, porque não querem o bem da população, 

eles querem o bem de um grupo, a qualquer custo, no qual a 

rede globo está metida nisso também, mas perderam o poder, 

estão tentando, mas não vai ser fácil para eles também não, 

porque nós acreditamos em homens como Bolsonaro, um homem 

que valoriza a instituição família, um homem que valoriza o 

trabalhador, não adianta falar que são do partido que apoia 

os trabalhadores, porque nunca apoiou, faliu uma nação, os 

recursos que tinham aqui mandou para a Venezuela, pra Cuba, 

África, a troco de propinas, faliu uma nação; como se não 

bastasse criou um monte de ideologias que fere os 
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princípios da palavra, fere a instituição família e fere a 

sociedade; se continuasse assim, acredito que muitas 

igrejas estariam com as portas fechadas porque esse povo, 

são detratores, caluniadores, maquiavélicos e filhos do 

diabo. Obrigado senhor presidente! O Senhor Presidente 

convidou para fazer uso da tribuna, o Vereador Antonio 

Carlos Klein – população de Naviraí, rapidamente que já 

estamos no avançar das horas; só queria dizer que 

infelizmente nesta casa, aqueles que mais batem na 

administração municipal, são aqueles que menos produzem, 

tem muitas pessoas que infelizmente, lembrando aquele 

ditado antigo, são como trens vazios, faz muito barulho, 

mas não levam nada; então nós temos que prestar atenção nas 

falas, nos comportamentos, nos procedimentos, naquilo que 

as pessoas estão produzindo para nossa cidade, é preciso 

separar sempre o joio do trigo, pra gente analisar a 

conduta de cada representante do povo, de cada pessoa que 

se dispõe a estar trabalhando pela população e vê quem 

realmente trabalha, quem realmente produz; eu gosto sempre 

de lembrar uma fala do Senhor Apolônio, que todos conhecem 

do Harry Amorim Costa, que foi vereador, presidente dessa 

casa, foi juiz de menor aqui na cidade anos atrás e que na 

sua experiência de seus mais de 84 anos, se não me falha a 

memória, ele sempre nos diz que, merece o apoio da 

população, merece o voto da população àqueles que tem folha 

de serviço prestado, então converseiro, falatório, mas sem 

resultados práticos em favor da população, não levam a nada 

e a gente sabe que o povo hoje sabe muito bem definir o que 

quer para eles, sabe dizer quem é quem e dá a resposta 

depois nas urnas; eu queria só levar ao conhecimento da 

população que nesse trabalho que a gente tem feito aqui 

desde o início do mandato, pessoalmente nesse ano a partir 
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do começo do ano, quando nós assumimos a liderança do 

prefeito, que a gente conseguiu iniciar a reforma do 

hospital, conseguimos melhorar muitas coisas, abrir o posto 

do Varjão e agora nesse mesmo caminho de trabalho, de 

prestação de serviços para a população, nós aproveitamos a 

vinda do governador do estado aqui em Naviraí, que ficou 

por dois dias aqui com todos os secretariados e que abriu a 

possibilidade para que os vereadores junto ao prefeito e 

também de forma individual, fizesse seus requerimentos em 

favor da população de Naviraí e eu estou utilizando desse 

espaço que o Governador deu, fui até o hospital, falei com 

a Érica que hoje está gerenciando o hospital, para que ela 

me fizesse um relatório, uma relação de todos os 

equipamentos, aparelhos e máquinas que o hospital precisa 

para que ele funcione a contento para a população, ela 

estava fazendo a relação, mas são vários itens e ela me 

passou para que pudesse solicitar ao governado do estados 

principais aparelhos que tem necessidade com mais urgência, 

para que sejam colocados no hospital; são vários, anotei no 

relatório, são 45 aparelhos, vários instrumentos que 

precisa e fiz o ofício do meu gabinete mesmo para o 

governador do estado, protocolei com o governador do 

Estado, com cópia para o Geraldo Resende, secretário de 

saúde e nós estamos agora aguardando do governador do 

estado, aquilo que ele nos disse na reunião, que vai 

atender os requerimentos que foram feitos da forma mais 

rápida possível, então nós temos um trabalho feito, vamos 

continuar desta forma, independente daquilo que fala ou 

deixa de falar, nós estamos aqui trabalhando por Naviraí; 

Naviraí tem problemas na saúde, vão ser resolvidos, tem 

outros problemas e vão ser resolvido, nós temos uma cidade 

organizada, uma cidade limpa, uma cidade que nós estamos 
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vendo várias empresas vindo para Naviraí, abrindo suas 

portas e com certeza nós teremos uma Naviraí boa para 

todos; nós temos que confiar na administração que nós 

colocamos e aqueles que não estiverem contente, lógico que 

nas próximas eleições vão escolher um novo mandatário, mas 

enquanto nós estivermos aqui neste mandato, vamos estar 

trabalhando, buscando melhorias para população de Naviraí 

junto com administração municipal, junto com essa casa, 

junto a população. Obrigado e boa noite a todos! O Senhor 

Vereador Claudio Cezar Paulino da Silva – quero agradecer a 

todos que estão até agora assistindo e ouvindo pela rádio, 

o Werly do Portal Veja MS, que também está retransmitindo a 

sessão, Rádio Ativa e o Zé Luiz do JK. 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 quatro dias 

do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove. 
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