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ATA DA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25/11/2019. 

 

Aos vinte e cinco 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, Lourdes Elerbrock, 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Maria Cristina Tezolini 

Gradella e Márcio André Scarlassara. Foi constatada a 

ausência do vereador Jaimir José da Silva. 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. Em seguida o senhor presidente 

- determino a primeira secretária para fazer a leitura do 

expediente – informo que a Ata da 35ª Sessão Ordinária e a 

Ata da 8ª Sessão Extraordinária de 2019, encontram-se a 

disposição na secretaria desta casa de leis. 1ª Secretária 

fez a apresentação dos Projetos. Projeto de Lei nº 51/2019 

de autoria do Poder Executivo Municipal; que em súmula: 

Autoriza a doação de área de terras, medindo 1.589,77m², 

localizada no Distrito Industrial, denominada Lote 05 da 

Quadra W, para a empresa LINDOGERIO J DA SILVA-ME, e dá 

outras providências. 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 Decreto Legislativo nº 22/2019 de autoria do 
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Vereador Marcio André Scarlassara e outros Edis; que em 

súmula: Concede o Título de Cidadão Naviraiense ao cidadão 

que específica. (Coronel Joilson Alves do Amaral, 

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

MS – CBMMS). 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 

Resolução nº 3/2019 de autoria da Mesa Diretora; que em 

súmula: Altera a redação do caput do art. 114, suprime o 

inciso III do § 2º do art. 115, acrescenta o inciso XIII ao 

§ 3º do art. 115 e altera a redação do inciso I do § 4º do 

art. 115, da Resolução 02/92, que “Dispõe sobre o Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Naviraí-MS”. 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. 1ª Secretária: Leitura de Ofícios e 

Documentos. Documento do Senhor Vereador Márcio André 

Scarlassara, em justificativa à ausência na 37ª Sessão 

Ordinária ocorrida no dia 18 de novembro do corrente ano. 

Presidente: Informo que a ausência do Senhor Vereador 

Márcio André Scarlassara, na referida sessão, encontra-se 

justificada. Ofício n° 090/2019/DC do Senhor Dr. Felipe 

Scalco Manzano, Diretor Clínico do Hospital Municipal de 

Naviraí, informando sobre regularização dos serviços de 

anestesiologia com a contratação do Doutor Julio Cezar 

Capiotti, CRM – PR nº 6116, a partir do dia 23/11/2019. 

Presidente: Solicito à Secretaria desta casa que encaminhe 

cópia do referido documento aos demais Edis. Ofício n° 

13/2019 da Senhora Mariony Farias Costa de Macedo, 

Coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres de 
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Naviraí, solicitando uso da tribuna por 5 minutos. 

Presidente: Informo que a requerente fará o uso da tribuna 

na presente sessão por cinco minutos. Desse modo convido à 

senhora primeira-dama, Mariony Farias Costa de Macedo para 

fazer uso da tribuna. Senhora Mariony Farias Costa de 

Macedo – excelentíssimo senhor presidente desta casa de 

leis, excelentíssimos senhores vereadores, senhoras 

vereadoras, excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

senhores gerentes, pessoal da gerência de assistência 

social e público presente; o nosso intuito aqui hoje é de 

fazer abertura da campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim 

da violência contra mulher, é uma campanha do Governo do 

Estado juntamente com todos os municípios, para a 

conscientização e para que a população se conscientize 

sobre a violência da mulher, que vem acontecendo muito em 

todos os lugares; essa campanha acontece todos os anos e 

começa no dia 25 de novembro, hoje e encerra-se no dia 10 

de dezembro, com o encontro em Campo Grande; lembramos 

alguns marcos históricos dos 16 dias de ativismo, o dia 

22/11 nós lembramos O Dia Nacional da Consciência Negra, 

dia 25/11 Dia Internacional da não-violência contra as 

mulheres e de Estadual de mobilização pelo fim da violência 

contra mulher, no dia 1º de dezembro é o dia mundial da 

luta contra AIDS, dia 6 de dezembro é a memória do massacre 

de Montreal e no dia 10 de dezembro o Dia Nacional dos 

Direitos Humanos; nessa campanha estaremos realizando 

blitz, falas nos diversos veículos de comunicação, fala 

inclusive da rede de atendimento com uma promotora, 

delegada da mulher, psicóloga do Cran, enfim, todos que 

participam dessa rede de atendimento à mulher; vamos também 

realizar blitz, panfletagem, rodas de conversa, enfim, 

vamos estar em diversos lugares nesses 15 dias para 
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reforçar esse trabalho de conscientização da violência 

contra mulher; nesses 16 dias fala-se muito para viver em 

paz, viver sem medo; é o que nós temos que oferecer para 

nossas mulheres, que elas não tenham medo e que denunciem 

caso estejam sofrendo alguma violência; no Brasil são 700 

mil mulheres que continuam sendo vítimas de violência, a 

sociedade unida deve reagir contra essa triste realidade, 

você que está nos ouvindo, denuncie qualquer forma de 

violência contra a mulher, não se cale, não se omita, 

porque você pode salvar uma vida. Muito obrigada. 

Presidente - obrigado a primeira-dama, dona Mariony pelos 

esclarecimentos. Ofício n° 381/19/GAD da Senhorita Milena 

Cristina Feuser, informando o comparecimento do Exmo. 

Senhor José Izauri de Macedo, Prefeito Municipal, na 

presente sessão em atendimento ao Requerimento nº 209/2019 

do vereador Antonio Carlos Klein e outros edis. Presidente 

- gostaria de agradecer nesse momento a presença do 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, todos 

os gerentes da prefeitura, assim como todo o público 

presente nessa casa hoje, é uma honra para nós, recebe-los 

aqui. Convido para fazer o uso da tribuna em atendimento ao 

requerimento nº 209 de 2019 de autoria do vereador Antônio 

Carlos Klein e outras edis, o Excelentíssimo Senhor José 

Izauri de Macedo, Prefeito Municipal, para prestar 

esclarecimentos aos parlamentares municipais e a população 

sobre os assuntos mencionados no requerimento; qual a real 

situação financeira do Hospital Municipal Antônio Augusto 

dos Santos Virote, sobre os motivos pelos quais não são 

mais proporcionados atendimentos médicos à população nas 

diversas especialidades e porque não são contratados novos 

médicos especialistas, inclusive anestesistas, assim como 

esclarecimentos especificamente sobre a situação do Doutor 
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Fabrício 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. Por favor, Senhor prefeito, pode fazer o uso da 

tribuna. Prefeito - Boa noite a todos, senhores e senhoras 

aqui presente, quero cumprimentar o nosso presidente da 

Câmara, Símon Rogério, cumprimentar todos, excelentíssimos 

senhores vereadores, excelentíssimas senhoras vereadoras, 

os Servidores desta casa de leis, cumprimentar todos os 

nossos gerentes que se encontram aqui presentes, 

cumprimentar a minha esposa Mariony, primeira-dama, 

coordenadora de políticas públicas para as mulheres, que se 

pronunciou nesta tribuna, enfim, cumprimentar aqui a todos, 

Professor Miro, professor de ciências na época de ginásio, 

cumprimentar também a professora Joana aqui presente, Jaime 

Dutra, ex-vereador dessa casa de leis e a todos vocês; 

cumprimentar o coordenador da nossa região representando o 

Governo do Estado, obrigado pela sua presença; Presidente 

inicialmente eu quero cumprimentar o vereador Klein dessa 

casa de leis e líder do prefeito aqui nessa casa, pelo 

requerimento formulado e que nos dá a oportunidade de estar 

aqui hoje, para prestar alguns esclarecimentos e me 

limitando neste primeiro momento as questões que foram 

formuladas e que já reproduzida por vossa excelência, eu 

queria responder a primeira pergunta, primeiro sobre a real 

situação financeira do Hospital Municipal Antônio Augusto 

dos Santos Virote, eu queria só fazer um primeiro registro, 

lembrando que nós não temos propriamente uma contabilidade 

em separado do nosso Hospital Municipal, até porque o CNPJ 

do hospital é o mesmo CNPJ do município de Naviraí, então 

ele é digamos assim, um órgão da administração Municipal; a 

saúde financeira do nosso hospital está ligada diretamente 
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ao executivo, mesmo porque o Executivo ele é o provedor do 

hospital municipal, mas a situação financeira do hospital é 

aquela que o município tem feito as provisões necessárias 

para que os serviços na área de saúde sejam mantidos, que 

os serviços sejam realizados, tanto serviço de atendimento 

de consultas, como das diversas e variadas intervenções, 

até aquelas que são cirúrgicas dentro da nossa 

complexidade, então na verdade o município está colocando 

dentro do Hospital Municipal, os recursos que são 

necessários para mantermos os atendimentos, a contratação 

de médicos, plantonistas, médicos em sobreaviso, das 

especialidades, para colocar remédios e insumos no 

hospital, a fim de que seja ministrado tratamento aos 

pacientes e para a realização das cirurgias; enfim, os 

recursos o município provê para que seja realizado todas as 

atividades do Hospital Municipal; hoje nós temos um cenário 

de uma despesa média do hospital municipal, em torno de um 

milhão e seiscentos mil reais por mês, dos quais quinhentos 

e cinquenta mil reais, provém de recursos da União, 

duzentos mil que provém da contratualização com o estado de 

Mato Grosso do Sul e o restante dessa diferença de 

setecentos e cinquenta mil que nós recebemos do Estado e da 

União; para um milhão e seiscentos, essa despesa é bancada 

pelo Município de Naviraí; quanto a segunda formulação 

relacionada ao seguinte, que seja esclarecidos os motivos 

pelos quais não são mais proporcionados atendimentos 

médicos a população nas diversas especialidades, é fato 

notório a esta casa de leis, como também a toda a 

população, que no início da gestão, nós fizemos a 

contratação de uma consultoria e essa consultoria entrou 

dentro do hospital e fez o estudo da sistemática de 

funcionamento de um hospital, da contratação dos médicos, 
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do salário dos médicos, da produtividade dos médicos, 

inclusive também desta questão das especialidades, e ao 

concluir o relatório, a consultoria orientou o município a 

trabalhar na nossa área de saúde no hospital municipal, 

lembrando que nós temos o centro de especialidades médicas, 

mas que no hospital mantivéssemos seis especialidades, que 

eram as especialidades que normalmente todos os municípios, 

eles trabalham com essas especialidades quando se trata de 

plantão em sobreaviso, então de dez especialidades que nós 

tínhamos, foram suprimidos, cardiologia oftalmologia, 

psiquiatria e urologia, essas quatro especialidades 

deixaram de estar no hospital como atendimento em 

sobreaviso; a terceira questão diz respeito ao seguinte, 

porque não são contratados novos médicos especialistas, 

inclusive anestesistas; no centro de especialidades 

médicas, houve a supressão de atendimento em sobreaviso 

dessas especialidades que eu mencionei, essas 

especialidades estão presentes no centro de especialidades 

médicas, lá tem também essas especialidades que foram 

suprimidas no hospital e fora essas, nós fizemos a 

contratação inicialmente de um médico neurologista que 

havia passado no concurso, mas passou um tempo e ele acabou 

pedindo exoneração, ele tinha passado no concurso, nós 

convidamos e hoje nós não temos essa especialidade no nosso 

centro de especialidades, de neurologista, mas contratamos 

a especialidade de otorrino para trabalhar no centro de 

especialidades médicas; a quarta questão, diz o seguinte, 

esclarecimento especificamente da situação do Doutor 

Fabricio Ozomo, contratado para o atendimento de plantões 

não presenciais; no dia em que aconteceu o fato que levou a 

prisão do doutor Fabrício, e que ele depois foi contemplado 

pelo arbitramento de fiança, nesse dia eu não estava na 
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cidade, eu estava em trânsito e eu só fiquei sabendo do 

ocorrido no momento em que eu pousei em Santa Catarina, 

onde eu havia ido para acompanhar o lançamento da nova 

plataforma digital, do sistema operacional que nós temos na 

prefeitura e que operamos esse sistema, salvo engano há uns 

vinte anos e que teve uma atualização, então nós fomos 

convidados, a equipe da contabilidade e econômica, para ir 

a Santa Catarina, para acompanhar o lançamento dessa nova 

plataforma, chegando lá fizeram a exposição daquilo que 

representava o novo modelo de tecnologia, naquilo que é 

fornecido pela gov br; e quando pousamos no aeroporto de 

Navegantes, eu recebi uma mensagem da vereadora Cris 

Gradella, relatando o fato de que havia ocorrido a prisão 

do Fabrício, então na verdade, o que eu sei é o que todo 

mundo sabe, que ele foi preso por um fato de não ter ido 

prestar atendimento a uma mulher, numa conversa que o 

Wellington falava ao telefone com ele e que o promotor de 

justiça, Doutor Daniel havia solicitado que ele colocasse 

em viva voz; daí para frente, o Ministério Público adotou 

uma postura, que na verdade não era o desejo da 

administração, porque enfim, nós precisávamos do doutor 

Fabrício, como precisávamos de anestesista e como 

precisamos de anestesista dentro do hospital municipal, mas 

infelizmente houve a prisão e felizmente ele acabou sendo 

contemplado pela fiança; então as informações do que 

ocorreu detalhadamente, está dentro do inquérito policial e 

o conhecimento que eu tenho, é o conhecimento que todos têm 

e que eu acabo aqui de relatar; quinto, se já estão sendo 

providenciadas as contratações de novos médicos 

anestesistas, para suprir a demanda; tivemos certa 

dificuldade para contratar um anestesista, foram vários que 

nós contatamos, muitos que nós contatamos, teve uma equipe 
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que se dispôs a enviar um anestesista naquele período da 

realização da exponavi, que esteve aqui no momento, que era 

muito crítico até porque o próprio rodeio causava uma 

preocupação grande, porque poderia ter ali um acidente 

grave e felizmente naquele período a gente conseguiu uma 

anestesista para vir; continuamos na luta, contatamos 

vários, alguns falaram sobre todo o problema que aconteceu 

em Naviraí e que não tinham interesse de vir, então todo 

tipo de resposta a gente recebeu durante esse período, mas 

enfim, nós conseguimos contratar temporariamente, pelo 

prazo de 90 dias, um anestesista que está aí desde sábado 

realizando os trabalhos; então nós podemos dizer que hoje o 

serviço do hospital na área de cirurgias está em 

normalidade, ele faz plantão presencial 12 horas durante o 

dia e fica de sobreaviso durante as outras 12 horas durante 

a noite, então doutor Klein, você que inclusive fez o 

requerimento, hoje nós podemos afirmar que o hospital está 

equipado, inclusive lotado com os médicos necessários, para 

que as cirurgias aconteçam como vem acontecendo desde 

sábado, normalmente; eu gostaria também de aproveitar a 

oportunidade, para dizer que durante esse período a gente 

também adotou certas medidas, que resultaram parte do 

desafogamento parcial dos trabalhos diários do nosso 

Hospital, um deles foi a implantação do horário 

diferenciado na unidade de saúde do Varjão, onde nós 

contamos com atendimento hoje das 7 horas até às 22 horas, 

então isso veio somar e desafogar em parte, tirando aquelas 

pessoas que iam durante a noite no hospital para serem 

atendidos na unidade de saúde, elevando o número de 

consultas naquela unidade; nós também abrimos uma nova uma 

nova unidade de saúde no posto de saúde Boa Vista, onde 

estamos trabalhando lá com duas equipes; temos também essa 
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benção que nós recebemos de termos conseguido cinco médicos 

do Programa Mais Médicos, o que veio no primeiro momento 

trazer médicos que são pagos pela União e que veio também 

regularizar essa questão que a gente vivia, ora tem médico 

no posto, ora não tem e a gente sempre buscando ali a 

efetivação desse serviço, então hoje nós estamos com os 

postos dotados com médicos; estamos também conseguindo 

arrumar um local para acomodação do posto de saúde que vai 

atender a região do conjunto Belo Horizonte, Nelson Trad, 

na verdade o Conselho de saúde conseguiu arrumar uma casa, 

que nós estamos viabilizando a locação, com o objetivo de 

fazer a instalação dessa unidade de saúde para atender 

aquela região; voltando ao Hospital Municipal, nós também 

estamos trabalhando para fazer alguns melhoramentos, 

pintamos o hospital internamente, compramos novas poltronas 

para acomodação de acompanhantes, estamos esperando 

Presidente ansiosamente, tem alguma conversa que já tivemos 

na devolução de um milhão aqui dessa casa de leis, para que 

possamos atender a três projetos muito importante da nossa 

cidade, um deles é a reforma do prédio da Rua Natal, 

segundo, é aportarmos recursos para concluirmos a obra da 

Creche do Ipê e ainda sobra um recurso, que nós estamos 

pretendendo com esse recurso, trocar todas as camas do 

Hospital Municipal, até já surgiu o requerimento daqui do 

vereador Josias para trocar todas as camas do Hospital 

Municipal e nós estamos aguardando a devolução desse 

recurso da câmara, para gente poder fazer esses 

melhoramentos na nossa cidade, faz muito tempo que Hospital 

foi inaugurado, aquelas camas me parecem vereador Marcio, 

mas acho que nunca foram trocadas, não são camas 

confortáveis, nós queremos dar dignidade aos usuários do 

SUS que procura o nosso Hospital, dando a eles uma condição 
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de conforto também, igual hospital que oferece conforto aos 

seus pacientes, nós queremos trazer isso também para o 

nosso Hospital, então o município e administração conta 

muito com esse reforço de caixa, agora no final do ano para 

a gente estar avançando aí nesses melhoramentos; nós também 

pretendemos continuar a reforma no hospital, estamos 

elaborando um projeto para trocar todas as esquadrias do 

hospital, fazer a reforma dos banheiros e ver também a 

possibilidade de trocar o piso do hospital, então estamos 

trabalhando nessas frentes e o nosso objetivo é dar a cada 

dia mais uma melhor condição para os pacientes, usuários do 

SUS que procuram o hospital municipal. Presidente – o 

vereador Ederson está questionando se há possibilidade de 

fazer perguntas ao senhor e cabe ao senhor, querer ou não; 

o pedido de requerimento do vereador Klein não tem esse 

intuito de questionamento, a não ser os que a gente já 

citou, mas se o senhor quiser abrir para os vereadores 

fazer as perguntas. Com a palavra o vereador Ederson Dutra 

– terminando esses noventa dias, qual a segurança que a 

população vai ter de que vai contratar um novo 

profissional? Prefeito – vereador Neninha quero te 

cumprimentar por estar buscando esclarecimentos a respeito 

de um tema que na verdade é da maior relevância, noventa 

dias porque é uma contratação de emergência, então esse é o 

fato que motivou ser contratado por noventa dias, mas 

terminado os noventa dias dentro desse espaço de tempo, nós 

vamos estar implementando as medidas administrativas no 

sentido de formalizarmos a contratação de forma efetiva, 

então esse é um prazo inclusive, que vai nos permitir 

evoluir para a contratação dos anestesistas, seja este ou 

seja outro, mas enfim, a gente vai abrir oportunidade de 

credenciamento para que outros anestesistas também possam 
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estar participando, esse é só o prazo que nós temos para 

esse primeiro momento, mas a gente já vai adotar as medidas 

necessárias para poder fazermos a contratação. Vereador 

Marcio Araguaia – boa noite à população de nos ouvem pela 

Rádio Cultura e bom dia também, porque amanhã vai ser 

retransmitida a sessão na Rádio Cultura; a toda população 

que se faz presente aqui hoje na câmara, aos nossos 

ouvintes da internet, prefeito Izauri e demais vereadores; 

é de suma importância vossa presença aqui hoje, 

esclarecedora, porque Naviraí passou dias de terror sem o 

anestesista, foram várias sessões aqui com o tema 

anestesista, então ficamos felizes com o anestesista, 

sabemos do empenho do Welligton também em conseguir esse 

anestesista; mas o que eu queria cobrar Izauri, já que 

estamos aqui, o termo de referência de contratação dos 

médicos, porque nós aprovamos para poder contratar médicos 

e até hoje não aconteceu ainda, temos a urgência do 

neurologista, do cardiologista se vai voltar, mais 

psiquiatra, enfim, o termo de referência de ortopedia, de 

cirurgiões; hoje mesmo estive no hospital, tem um caso do 

menino com o fêmur e que não vai fazer a cirurgia aqui, 

então eu acho que esse termo de referência da contratação 

de médico é importantíssimo para Naviraí e não sei o que 

está acontecendo, mas já faz mais de três meses que foi 

aprovado aqui nessa casa de leis, como você mandou e até 

melhor, deixamos livre acesso para poder negociar valores e 

isso não aconteceu e temos cobrado muito isso Izauri, então 

queria saber se tem um prazo definitivo, principalmente no 

caso de neurologia, para poder voltar a atender em Naviraí. 

Prefeito - pertinente também Vereador Márcio a sua 

formulação, porque realmente esse é o propósito da 

administração, estarmos avançando, até porque esse formato 
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de contratação por credenciamento permitirá o município 

ajustar também a questão do índice da folha de pagamento, o 

que nós atrasamos um pouco, foi no sentido de que nessa 

consultoria de RH que nós contratamos para poder trabalhar 

em cima do índice, da folha de pagamento e também fazer a 

reforma administrativa, nós recebemos a orientação para que 

fizéssemos em conjunto todas as especialidades dentro de um 

mesmo credenciamento, então a gente está discutindo com 

eles a formatação desse termo de referência para podermos 

lançar e devemos lançar o mais rápido possível, muito 

provavelmente agora no mês de dezembro, que nós só temos 

esse mês para a gente poder fazer o lançamento desse termo 

de referência para o credenciamento, das áreas médicas que 

nós vamos trabalhar em credenciamento. Vereador Marcio - 

seria interessante de repente, fazer individual esse 

credenciamento, porque cada caso de cada médico é uma 

situação, o ortopedista, o neurologista, o cardiologista 

tem uma situação, então enquanto isso, nós conseguimos 

fechar a cardiologia, fechar a neurologia, fechar a 

ortopedia, então fica a dica para fazer individual, porque 

se tivesse feito individual, a população já estaria sendo 

atendida em uma especialidade pelo menos, porque fechar uma 

grade é muito complexo, e se fizer individualmente esse 

credenciamento se não conseguir fazer num globo total, mas 

obrigado pela resposta. Prefeito - vereador Símon, eu 

gostaria de dizer o seguinte, o problema do hospital 

municipal, os problemas que enfrenta não é problema da 

nossa gestão, é uma coisa real, todas as estruturas de 

saúde e que são financiadas pelo sistema único de saúde, 

sabemos que todos os lugares existem as mesmas dificuldades 

que nós enfrentamos aqui em Naviraí, desde o início da 

nossa gestão nós já criamos o debate e essa casa de leis 



                       
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

abraçou no sentido de criar aquela comissão, que emitiu um 

relatório na busca de uma alternativa que pudesse dar ao 

nosso hospital a consistência que na verdade ele precisa 

ter e nós fizemos esse debate, estivemos aqui em audiência 

pública, a comissão fez um grande trabalho nesse sentido e 

a conclusão foi no sentido de que o hospital municipal 

deveria ser administrado por uma organização social, essa 

foi a conclusão que a comissão que foi designada por esta 

casa chegou à conclusão, a questão era saber se para 

contratar a OS, se isso ficaria sob o encargo do município, 

ou se nós conseguiríamos convencer o Governo do Estado a 

regionalizar o nosso hospital, esta na verdade é a nossa 

proposta desde o início, porque enquanto nós tivermos o 

hospital dentro da estrutura do município, nós sempre 

teremos um orçamento apertado, nós sempre teremos 

dificuldades financeiras no município, enquanto a receita 

decorrente das transferências de recursos não aumentarem, 

na verdade a necessidade que nós temos de trazer ao nosso 

hospital, a parceria do estado no sentido de buscar a 

regionalização, é uma forma também de aproximarmos a saúde 

em sua versão mais importante, que é a que representa o 

maior risco à saúde dos usuários, que é a alta 

complexidade, se nós tivéssemos aqui uma regionalização, se 

nós tivermos aqui, nós temos que buscar essa alternativa, 

nós teremos aqui condições de fazer essas cirurgias, 

inclusive essas que o vereador Márcio falou, cirurgia de 

fêmur, com  exceção de alguns ortopedistas, todos pedem um 

suporte de UTI para poder fazer esta cirurgia, nós 

poderíamos fazer aqui e com isso nós criaríamos em Naviraí, 

o centro de referência de saúde, como hoje é Dourados e 

todos os municípios que são da nossa vizinhança, embora 

para nós o que importa mais é o problema da saúde do nosso 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

município, mas nós também tiraríamos do peso das costas do 

município, a média complexidade, que passaria nesse caso 

toda para o estado e na última reunião que nós tivemos do 

consórcio, eu lembrei a eles que quando nós elegemos a 

primeira diretoria, naquele momento eu me dispus a ser 

candidato a presidente do consórcio e o prefeito Bispo 

também, a pedido de alguns prefeitos, nós acabamos fazendo 

uma composição e abri mão da presidência, que o Bispo já 

era o prefeito que já vinha na direção e coloquei naquela 

época duas propostas para serem abraçadas pelo consórcio 

como bandeira de luta do consórcio, que naquela época nós 

brigávamos e lutávamos para ver se conseguíamos trazer para 

Naviraí, o curso de medicina, porque na portaria na época 

foi aumentado o número de habitantes que se constituía pré-

requisito para que o município se habilitasse, quando nós 

entramos nessa luta exigia cinquenta mil habitantes, os 

municípios com mais de cinquenta mil habitantes poderiam 

pedir o curso de medicina, dentre outros requisitos e nós 

preenchíamos, lutamos e o consórcio abraçou como bandeira 

de luta o curso de medicina e a regionalização do Hospital 

Municipal, porque esta é uma solução que interessa a toda a 

região, Mundo Novo até Sete Quedas, que fica o município 

mais longe, ou tem que passar por Amambai ou tem que passar 

por Naviraí para chegar até Dourados, onde é o centro de 

referência regional; significa dizer, que aliviaria a 

situação de Naviraí e de todos os municípios, porque 

tiraria carros transportando pacientes, o que impõe gastos 

e mais do que isso, impõe sacrifícios aqueles que precisam 

sair de distância tão longínquas para procurar a saúde 

quando a saúde precisa se aproximar da população; então 

fica aqui presidente esse registro, vamos continuar essa 

luta na busca da regionalização do nosso hospital, o 
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executivo e o legislativo precisam se abraçar, 

especialmente numa causa tão importante que é a saúde; se 

já foi regionalizado em Nova Andradina, em Ponta Porã, em 

Coxim, em Corumbá, em Três Lagoas que está construindo um 

super-hospital regional, porque não na nossa cidade; agora 

lá em Campo Grande, os políticos atendem aqueles que 

conseguem nas suas bases se unirem na busca de objetivos e 

isso eu quero fazer aqui agora, vamos nos unir nessa causa, 

vamos buscar essa regionalização, porque com ela nós 

ajudaremos a nossa população e ajudaremos ao nosso 

município a sair dessas dificuldades. Muito obrigado por 

essa oportunidade, é sempre um prazer estar aqui, junto 

convosco e principalmente dentro desse plenário, que eu 

sempre lembro que leva o nome do meu pai, boa noite e um 

grande abraço a todos. Presidente - Antes de dar sequência 

aos nossos trabalhos aqui, comunicar a população que nos 

ouve, que a colocação do prefeito a respeito da devolução 

do duodécimo dessa casa de leis; de fato a economia foi 

feita por nós, todos os vereadores, conseguimos chegar num 

valor expressivo, mas o prefeito sabe e todos vocês devem 

saber, que a gente precisa terminar o exercício e ver se 

sobrou esse dinheiro de fato, porque talvez possa acontecer 

algum sinistro aqui na câmara, alguma coisa nesse sentido e 

a gente tem que usar uma parte desse valor, mas também a 

prerrogativa do excelentíssimo prefeito de ter alguma coisa 

de urgência, pedindo a esta casa de leis para que faça a 

devolução antes do prazo, então quer dizer que não estamos 

segurando dinheiro porque a gente quer; uma vez que ele 

pedir, a gente vai submeter ao plenário para votação, para 

depois fazer a devolução. Agora a primeira secretária vai 

dar continuidade aos trabalhos. 1ª Secretária: Apresentação 

dos Requerimentos, Pedidos de Informações, Indicações e 
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Moções: Requerimento n° 217/219 de autoria do vereador 

Claudio Cezar Paulino da Silva e outros Edis; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Onevan José de Matos, 

Deputado Estadual de Mato Grosso do Sul, com cópia para o 

Excelentíssimo Senhor Reinaldo Azambuja, Governador do 

Estado de Mato Grosso do Sul, com providências para a 

Senhora Maria Cecília Amendola da Motta, Secretária de 

Educação do Estado de Mato Grosso do Sul, e para Sua 

Excelência o Senhor Murilo Zauith, Secretário de 

Infraestrutura do Estado de Mato Grosso do Sul, requerendo 

que interceda junto a Secretaria de Estado de Educação pela 

reforma da Escola Estadual Juracy Alves Cardoso, 

priorizando a troca da fiação elétrica. A referida escola 

está localizada no endereço: Rua Yokossuka, n° 571, Centro, 

CEP 79950-000, Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul. 

Presidente: Coloco em discussão. Com a palavra o vereador 

Fi da Paiol – boa noite presidente, vereadores, vereadoras, 

a todos que se fazem presentes, a todos gerentes do 

executivo municipal que se fazem presente essa noite, a 

casa hoje está bonita, repleta de autoridades, de pessoas 

que nos deu a honra de nos prestigiar essa noite, tomara 

que continue assim nas próximas sessões;  Presidente faço 

esse requerimento para o nosso Deputado de Naviraí, Onevan 

de Matos e até gostaria de pedir a todos os parlamentares 

dessa casa de leis para que assinem junto se possível esse 

requerimento que é da maior importância, para que dê mais 

peso, estou fazendo para escola Juracy nesse momento, mas a 

gente sabe que foram feitos outros, de várias escolas do 

estado, porque as condições não está nada fácil, os 

professores sabe disso a dificuldade que é ficar dentro de 

uma sala de aula com o calor que tá e não tem um ar 

condicionado, tem escola que tem um ventilador que não 
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refresca nada, então é insuportável o calor dentro da sala 

de aula, o Juracy, já é um colégio antigo em Naviraí, está 

precisando de ar condicionado, precisando de uma boa 

reforma, pintura; a gente sabe que com emenda parlamentar 

até consegue emenda, mas é mais demorado, a gente sabe que 

tem emenda parada de 2017 que o governo do estado não pagou 

ainda, então achei por bem pedir a intervenção do deputado 

de Naviraí para que trabalhe junto ao Governador e que faça 

agora nesse final de ano, que vem as férias escolares, vai 

estar parado e dá para fazer essa reforma do colégio 

Juracy, tem outras escolas também que precisam de reforma, 

a gente sabe disso, mas neste momento estou encaminhando a 

do Juracy, porque estou lá todos os dias vendo os 

professores reclamando do calor e a dificuldade que é para 

trabalhar naquele colégio; então gostaria que os vereadores 

assinassem esse requerimento para enviar para o deputado 

Onevan de Matos para que dê essa força para gente em Campo 

Grande. Solicitou a palavra o vereador Júnior do PT – 

excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, 

vereadoras, primeiro reforçar as palavras do vereador Fi da 

Paiol que também é pai de aluna da escola Juracy Alves 

Cardoso, assim como eu sou, assim como a vereadora 

Rosangela, assim como o Fabiano Taquara, o vereador Ederson 

também foi até o ano passado e aí eu acredito que a gente 

precisa mesmo reforçar esse pleito que eu sugeri, que além 

da assinatura de todos os vereadores, já foi feito um 

movimento nesse sentido, a gente precisa reafirmar, em 2017 

nós recebemos a visita de uma turma do quarto ano da Escola 

Juracy se não me engano, que nos reivindicou justamente 

isso, queremos ar condicionado para escola, mas ao 

verificar as circunstancias, a rede elétrica é muito antiga 

e a estrutura do prédio não suporta os aparelhos, é preciso 
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passar por uma reforma; o Governo do estado tem anunciado 

reformas em escolas e eu gostaria Vereador Fi da Paiol de 

além de encaminhar esse pedido para o deputado Onevan, que 

é de fato deputado aqui da cidade, nós encaminharmos também 

esse pedido ao governador do estado e a secretária de 

educação do estado, para que haja uma sensibilização maior 

para que chegue até as autoridades que tenham de fato o 

poder de executar a referida reforma, se precisar, na época 

nós encaminhamos inclusive junto com um abaixo assinado, 

mas entendo que o reforço do requerimento com assinatura de 

todos os vereadores encaminhado ao governo do estado é de 

suma importância de fato e a gente ir mudando aos poucos a 

realidade das nossas escolas estaduais aqui no município. 

Obrigado senhor presidente. Solicitou a palavra a vereadora 

Rosângela – boa noite a todos que se fazem presentes, 

aquele que nos ouve pela rádio, realmente vereador Fi é de 

suma importância esse requerimento e como o vereador Júnior 

colocou, há uma cobrança de muito tempo e eu acho que só 

para o deputado é pouco mesmo, nós temos que encaminhar 

para o governador e também para a secretária de educação do 

estado; dizer que quando o governador esteve aqui, ele 

prometeu que vai olhar para todas as escolas estaduais, 

inclusive mencionou o nome de algumas, então é bem válido a 

gente encaminhar para o governador, porque ele já prometeu 

que vai dar atenção a essas escolas estaduais que estão 

necessitando, tem 20 anos que não se faz uma reforma como 

precisa e é necessário para atender essas crianças e os 

professores, então eu gostaria também de assinar se vossa 

excelência permitir, também acho válido estender para todos 

os vereadores. Solicitou a palavra vereadora Dona Lourdes – 

na ocasião em que o governador esteve aqui há pouco meses, 

quando ele passou a informação sobre uma escola, eu disse a 
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ele que Naviraí estava sendo esquecida, que nenhuma escola 

estadual tinha sido reformada, que há mais de 20 anos não 

havia reforma e ele fez uma promessa para todos os 

vereadores que estavam lá, que ele iria providenciar a 

reforma de todas as escolas; então creio que todos nós 

devemos assinar este requerimento do Fi da Paiol e devemos 

cobrar para todas as demais escolas. Muito obrigada. Com a 

palavra o Presidente – antes de colocar em votação, queria 

saber do vereador autor Cláudio César primeiramente, se o 

senhor abre para todos os vereadores assinarem e se pode 

acrescentar o governador do estado e a secretária de 

educação? Com a palavra o vereador Fi da Paiol – para 

esclarecer, em maio ou junho eu andei por todas as escolas 

com o meu assessor e foi feito um documento nesse mesmo 

sentido de todas as escolas enviado para o governador, para 

secretária de educação e para o secretário de 

infraestrutura, mas vamos reforçar esse pedido e continuar 

cobrando o governador, porque a gente recebe cobranças 

todos os dias das professoras e com razão porque não está 

fácil. Presidente – peço a secretaria desta casa que insira 

o nome do governador do estado, da secretaria de educação 

do estado e também do secretário de infraestrutura do 

estado no requerimento nº 217 de 2019 e o nome de todos os 

vereadores. Coloco em votação, os senhores vereadores 

favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se 

levantem. Aprovado. Requerimento n° 223/2019 de autoria do 

Vereador Josias de Carvalho e outros edis; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Reinaldo Azambuja, 

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, com cópia para 

o Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, e 

para a sua Excelência o Senhor Geraldo Resende, Secretário 

Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul , e para o 
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Excelentíssimo Senhor Antônio Vaz, Deputado Estadual de 

Mato Grosso do Sul, requerendo que o Poder Executivo 

Estadual, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, auxilie 

o Poder Executivo Municipal naviraiense, na busca de 

soluções para os problemas enfrentados quanto às cirurgias 

eletivas, realizadas no Hospital Municipal de Naviraí 

Antônio Augusto dos Santos-Virote. Presidente: Coloco em 

discussão. Solicitou a palavra o vereador Josias - senhor 

presidente, nobres pares, senhores presentes, em nome do 

Serginho quero comentar todos os secretários da gestão do 

prefeito Izauri, quero em nome do PH, Paulo Henrique 

cumprimentar todos os presentes e ouvintes da Rádio 

Cultura; senhor presidente nós fizemos esse requerimento 

até porque nessa vinda do governo Azambuja aqui no 

município, veio o secretário Sérgio de Paula, chefe da casa 

civil e na reunião todos nós vereadores cobramos no tocante 

àquelas cirurgias que estão represadas; eu fiz um 

requerimento solicitando ao secretário de saúde, Welligton, 

para me fornecer os dados necessários para fazer essa 

cobrança ao governo para fazer uma intervenção no que tange 

essas cirurgias eletivas que estão represadas desde 2017; 

então como o Sérgio de Paula nos disse que poderia fazer 

essa intervenção junto ao governo para que pudéssemos 

comprar os insumos e as medicações necessárias para 

cirurgias, nós fizemos esse levantamento e sabemos que tem 

mais de 300 cirurgias represadas no hospital municipal do 

município; então eu fiz esse requerimento para o 

governador, o secretário Geraldo Rezende e também uma cópia 

para o Deputado Estadual Antônio Vaz, para que eles 

intercedam pelo nosso município e possamos de uma vez por 

todas solucionar essas cirurgias que estão paradas. 

Solicitou um aparte o vereador Marcio Scarlassara – 
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primeiramente parabéns pelo requerimento, também quero 

cumprimentar minha amiga Ana Maria que tem feito um grande 

trabalho em Naviraí, na assistência social junto com a 

Marizélia, a população naviraiense agradece pelo o que tem 

feito, porque faz com amor, carinho e não é de hoje 

parabéns e obrigado por sua presença; vereador Josias é de 

suma importância essa cobrança, eu acho necessário, só que 

temos que entender que o governo estadual não está nem aí 

para nós e não vai resolver; tivemos com Geraldo Resende 

reunidos, todos os vereadores e ele deixou bem claro pra 

nós que não vão se envolver; então é tentar sonhar com a 

terra do Peter Pan, não vai acontecer as cirurgia eletivas, 

a população irá continuar sofrendo em Naviraí porque eles 

não vão dar dinheiro, não vão dar recursos, não vão dar 

nada, mas acho que temos que estar cobrando sim, temos que 

ir lá de novo Josias e tentar apertar, o nosso papel é 

cobrar e fiscalizar, mas tem que deixar a população ciente, 

quem tem que fazer cirurgia, a cirurgia não vai acontecer; 

hoje me procuraram aqui porque a pessoa tem que tirar o 

cateter, estava com dor, sofrendo, poderia ser feito aqui 

em Naviraí, mas não é feito, não temos como chegar em Campo 

Grande e conversar com o secretário de saúde e pedir para 

retirar um cateter em Naviraí e fazer uma vesícula, isso 

não vai acontecer, mas vamos cobrar sim, vamos pedir, o 

governo do estado tem que nos ajudar, tem que mandar 

recursos, temos o Onevan de Matos aqui, mas temos que ficar 

ciente também e não enganar a população que irá continuar 

sofrendo, porque não temos administração municipal e muito 

menos do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Com a 

palavra o vereador Josias - nós sabemos que a maioria da 

população quer o atendimento da saúde priorizado; eu tenho 

alguns números aqui, fornecido pela secretaria de saúde, 
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através do requerimento que eu fiz e tem umas pessoas com 

nódulos desde 2018, cisto pilonidal, tem pacientes desde 

2017, a coisa é séria, imagina a pessoa com nódulo desde 

2017, então temos que priorizar a saúde dos nossos 

munícipes, por isso a intervenção desta casa de leis com 

apoio de todos os nobres edis, eu até gostaria de abrir 

aqui o espaço para todos aqueles que queiram assinar comigo 

esse requerimento. Solicitou a palavra o vereador Fi da 

Paiol – vereador primeiramente parabenizar pelo 

requerimento que assinei junto, porque realmente nós 

precisamos pedir socorro ao Governo do Estado para a gente 

resolver essa situação; aproveitando e mandar um abraço 

para o representante do Governo do Estado, o Bambu que se 

faz presente nessa casa de leis essa noite, contamos muito 

com a sua ajuda junto ao governo do estado para que de 

socorro para que resolva essas cirurgias represadas, como 

bem disse o vereador Josias, então contamos e já intimamos 

para que interceda junto ao governo do estado. Vereador 

Josias - são 80 pacientes desde o dia 27/ 12 de 2017 até o 

presente dia, estamos com 80 pacientes com hérnia, temos 99 

desde o dia 20/06 de 2017 com problemas de hemorroidas, 99 

pacientes com colecistectomia desde o dia 9/10 de 2017 até 

a presente data, então é muito sério e sabemos das 

dificuldades que o município tem, para que possa adquirir 

esses equipamentos, insumos e a medicação, já temos 

médicos; está aqui o Paulo Henrique, depois eu quero 

conversar com você pessoalmente Paulo Henrique, até porque 

você é um dos coordenadores do governo e tem sempre nos 

apoiado aqui, como recentemente vossa senhoria nos 

presenteou intervindo para o funcionamento de uma escola, 

eu fico muito grato e publicamente quero agradecer, mas 

enfim, encerrando minha fala, eu peço aos nobres edis que 
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assine comigo esse requerimento para dar mais força. 

Obrigado senhor presidente. Com a palavra o vereador Júnior 

– senhor presidente quero destacar dois pontos importantes, 

primeiro da iniciativa do vereador, parabenizar pela 

preocupação, de fato houve uma reunião, onde representantes 

do governo disseram dessa possibilidade de nos ajudar a 

resolver as cirurgias e os procedimentos cirúrgicos que 

estão represados e foi levantado aqui; o segundo ponto 

senhor presidente, é lamentar, boa parte desses 

procedimentos não tem qualquer justificativa que consiga de 

fato explicar para o cidadão que ele tem que esperar desde 

2017 para um procedimento relativamente simples; isso 

demonstra infelizmente uma realidade muito diferente 

daquela que foi pregada pelo próprio Prefeito Municipal no 

começo da sua gestão, quando ele falava para todos nós 

aqui, para quem quisesse ouvir que queria uma saúde que 

tenha resolutividade, que consiga resolver de fato os 

problemas; e hoje infelizmente esses números fornecidos 

pela própria secretaria de saúde nos demonstram de fato que 

infelizmente a nossa saúde está muito aquém de ter a tão 

propagada resolutividade. Presidente - gostaria de 

perguntar aos nobres colegas se todos gostariam de assinar 

o requerimento do vereador Josias; peço a secretaria desta 

casa que acrescente o nome de todos os vereadores no 

requerimento 222 de 2019. Com a palavra o vereador Marcio – 

não poderia deixar de falar depois que o vereador Josias 

levantou uns dados muito importantes, são 80 hérnias para 

ser operadas e temos aqui vários médicos que fazem essa 

cirurgia e eles poderiam fazer isso em quatro a dez dias em 

Naviraí, temos anestesista, temos hospital, pagamos os 

médicos, pagamos hospital, pagamos alimentação, tem 

lavanderia, temos tudo, porque não fazem as 80 hérnias 
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aqui? Então eu acho que é motivo das pessoas tirarem sarro 

na casa da gente, chegarmos a Campo Grande, falar com o 

governador, com o secretário de saúde e pedir para fazer 

hérnia em Naviraí, isso é motivo de deboche e incompetência 

de vereadores, da gestão, de todos, nós temos os médicos 

aqui, estamos cobrando, mas temos que chamar os médicos, o 

secretário de saúde e perguntar por que não faz as 

cirurgias de hérnia aqui, qual o motivo de não fazer? A 

vereadora Lourdes solicitou um aparte - a semana passada 

numa conversa com o Doutor Felipe, ele nos disse que o 

hospital está bem aparelhado, que é um dos melhores 

hospitais do estado, que só faltava o anestesista naquele 

momento, então já que o anestesista chegou, a gente espera 

que esses casos sejam resolvidos. Vereador Marcio - com 

certeza Lourdes, acabamos de falar que tem o recurso aqui 

da câmara que pode ser devolvido, então que pague hora 

extra para os médicos, pague mutirão e elimine isso, vamos 

fazer sábado e domingo, médico não tem preguiça de 

trabalhar, paga quem trabalha; uma vida não tem preço, tem 

que ser feito; a gestão realmente tem que tomar a frente e 

pagar o preço para resolver essa situação; temos que 

discutir com Wellington, com o Serginho do financeiro, com 

a equipe do hospital, os médicos e sair da situação 

resolvida. Solicitou a palavra o vereador Klein – senhor 

presidente só gostaria de colocar pra população sobre essas 

colocações do requerimento do vereador Josias solicitando 

ajuda do governador do estado, não vejo nada de mal pedir 

ajuda ao governo do estado para resolver os problemas de 

Naviraí, mas nós acabamos de ouvir a fala do prefeito 

explicando como está a situação do hospital e da 

necessidade da regionalização e nós todos estivemos numa 

reunião do governador do estado e deixou bem claro que a 
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regionalização do hospital de Naviraí vai acontecer se a 

região quiser a regionalização, a regionalização não vai 

acontecer de Campo Grande para Naviraí, tem que acontecer 

daqui pra lá; regionalizando o hospital para a região de 

Naviraí essas coisas todas vão se solucionando depois; 

então o trabalho seria nesse sentido, da união de 

vereadores da microrregião e do prefeito no sentido de 

buscarmos a regionalização; quanto as cirurgias eletivas 

que estão represadas, de hérnias, histerectomia, algumas 

coisas assim, o prefeito acabou de sair daqui, deixou a 

palavra livre para os vereadores perguntarem o que 

quisessem, só o vereador Marcio e vereador Neninha fizeram 

uma pergunta e ninguém perguntou mais nada, mas ficou bem 

claro, tem um médico anestesista contratado nos próximos 90 

dias, é provável que dentro dos 90 dias, uns médicos ficam, 

outros médicos vão, já estamos em negociações no sentido de 

ficar, mas acredito que não teremos mais nenhuma solução de 

continuidade na questão de anestesista em Naviraí e deixar 

claro para a população também que eu estive no hospital 

hoje à tarde para conhecer o médico, não consegui conhecer 

porque o médico estava desde cedo trabalhando no centro 

cirúrgico; no sábado assim que chegou já fez cirurgias, 

então o hospital está trabalhando, as coisas estão andando, 

é lógico que não vai se conseguir num piscar de olhos 

resolver tudo que é preciso, mas como a dona Lourdes falou, 

na reunião que tivemos com o doutor Felipe, ele nos falou 

da excelência da qualidade do hospital no atendimento, o 

doutor foi tão enfático ao dizer que o hospital tem 

qualidade, que ele nos falou que se acontecer alguma coisa 

com ele de saúde, que o leve para o hospital municipal que 

lá ele se sentia em segurança, essas foram as palavras do 

doutor Felipe para nós, então é um hospital que atende com 
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qualidade, com dedicação, funcionários todos, desde o 

pessoal da cozinha, da limpeza, enfermeiros, médicos, todos 

trabalham com qualidade; recentemente um médico me falou 

numa reunião que aqui no hospital de Naviraí, só vai morrer 

alguém se Deus falar que é hora de morrer mesmo, porque se 

depender dos médicos e enfermeiros, não morre em Naviraí, 

então nós temos um hospital referência, não só pra região, 

mas até para o estado em termo de hospital municipal e acho 

que temos que nos unir mesmo, darmos as mãos e procurar 

sempre melhorarmos ainda mais naquilo que está a contento, 

tem dificuldades, tem reclamações, vai ter, mas isso vai 

existir sempre e temos que soluçar, hoje mesmo uma pessoa 

me procurou para solucionar o problema da criança de 6 

meses e eu fui verificar o que estava acontecendo e as 

coisas foram todas encaminhadas, então as coisas estão 

andando e quando tivermos casos pontuais, nós vereadores, 

junto com a gerência de saúde, o próprio prefeito, vamos 

procurar resolver, mas no geral as coisas estão andando. 

Obrigado senhor presidente. Presidente – vereador Klein 

essa criança é sobre o plano de neurologista? Então eu 

falei com o doutor Tiago que é aqui do município e está 

atendendo em Dourados, ele vai fazer a consulta nessa 

menina de seis meses, gratuitamente, eu liguei para o 

Doutor Tiago e ele se comoveu com a situação e vai fazer o 

atendimento na próxima na próxima quinta-feira. Com a 

palavra a vereadora Rosangela - eu vou concordar com o 

vereador Márcio em partes, em conversa quando o Sérgio de 

Paula estava aqui, realmente ele falou que se Naviraí 

levantasse as demandas que estavam represadas na regulação, 

de cirurgias que não realiza em Naviraí, ele foi bem claro, 

cirurgias que não realiza em Naviraí, que poderia fazer um 

relatório e enviar para eles que ele ia estudar a forma 
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certa de contratar e realizar essas operações, ou em 

Dourados, ou em Nova Andradina, ou em Ponta Porã, mas são 

aquelas cirurgias que não realizam em Naviraí, então 

hérnias, histerectomia que já foi feito mais de 20 aqui, 

essas cirurgias não entram, na verdade essas cirurgias tem 

que ser feitas em Naviraí, porque não é de alta 

complexidade, não precisa de UTI, não precisa de nada 

disso, então infelizmente não vamos passar essa lista 

inteira, vamos tirar as 80 hérnias, histerectomia e vamos 

deixar somente aquelas de alta complexidade, que são 

poucas, o resto é tudo da nossa responsabilidade, agora que 

já tá estabilizado a contratação do anestesista, a gente 

espera que a classe médica se organize novamente para 

começar essas cirurgias, que se a gente mandar isso aqui 

para Campo Grande, para o governo do estado, nós vamos 

passar vergonha mesmo de verdade, então eu sou favorável a 

enviar as cirurgias que Naviraí não faz e pedir essa ajuda 

para o governo porque ele já estendeu a mão. O vereador 

Josias solicitou um aparte - como disse o vereador Marcio, 

através do requerimento que eu apresentei, nós temos aqui 

uma demanda de 80 cirurgias de hérnia, se tivesse sendo 

feita não teríamos nenhuma, então se vossa excelência olhar 

o meu requerimento, é uma ajuda pedindo inclusive 

medicação, se tivesse medicação, até acredito que já teriam 

sido feitas, mas não tem e também eu não vejo nada demais 

uma intervenção do governo, tanto faz se é cirurgia de 

hérnia para que seja feita aqui, seja feita em Nova 

Andradina, seja feito um mutirão, isso não importa, o 

importante é resolver e solucionar, porque são 80 cirurgias 

só de hérnia, então vereadora nós temos que tratar de modo 

igual, resolver todos esses problemas; agora é óbvio que 

tem as de alta complexidade que tem que ser em Campo Grande 
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ou Dourados, que são menos cirurgias, mas que, também tem 

que ser resolvidas. Vereadora Rosangela - vereador eu 

entendo a sua preocupação e em momento nenhum eu disse que 

nós teríamos que separar e dar prioridade para uns e deixar 

outros, eu só quero deixar claro que, se for para mandar a 

cirurgia de hérnia pra Campo Grande, vamos desobedecer o 

princípio da economia, porque a hérnia é uma coisa simples 

que dá para fazer em Naviraí, nós temos médico que está 

recebendo, remédio não é problema porque não veio falando 

que está faltando insumos para cirurgia de hérnia, o que 

estava faltando era um fio, mas não já está no hospital, o 

problema da represa dessas cirurgias era mais o caso de 

anestesista, que já faz tempo que nós temos aí problema com 

essa classe, então eu tenho certeza que se a gente 

encaminhar hérnia para Campo Grande, vai ser devolvida para 

Naviraí, isso é óbvio, mas o senhor está de parabéns, 

porque está se preocupando com o todo e realmente nós temos 

que nos preocupar com o todo mesmo. Solicitou um aparte o 

vereador Fi da Paiol – fazer justiça aqui, porque eu estive 

com o doutor Felipe e graças a Deus a gente sente uma 

segurança muito grande, hoje nós temos um diretor no 

hospital municipal e uma equipe muito boa, estão sempre 

prontos a nos atender, esclarecer tudo o que está 

acontecendo, o que não está acontecendo e o porquê; nesse 

requerimento do vereador eu vejo duas situações, acho que 

seria o caso de separar uma coisa da outra, porque não está 

acontecendo essas cirurgias de hérnia, uma cirurgia 

considerada mais simples, então eu acho que tem que buscar 

essa informação com o secretário de saúde e com o diretor 

do hospital, o doutor Felipe, para a gente saber porque não 

está acontecendo essas cirurgias e cobrar para que sejam 

feitas as de menos gravidade, tentar resolver essas e 
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encaminhar as outras para Campo Grande, concordo com a 

senhora, está de parabéns o vereador Josias pela 

preocupação, mas eu acho que tem dois momentos aí para a 

gente separar. Obrigado vereadora. Vereadora Rosangela - 

muito obrigada aos vereadores que colaboraram, que 

contribuíram, acho que a parte dessa casa agora, é mandar 

um pedido para o gerente de saúde, para que então 

oficialize falando o que falta e porque não está sendo 

feito essa cirurgia de simples complexidade aqui em 

Naviraí, da minha parte é só vereador, muito obrigada. 

Solicitou a palavra o vereador Júnior pela liderança do PT 

– senhor presidente só quero deixar claro a respeito da 

circunstancia para quem está nos assistindo pelas redes 

sociais e quem nos ouve pela rádio cultura; primeiro, na 

verdade não foi uma convocação, nós não temos a 

prerrogativa legal de convocar o prefeito, porque quando 

fizemos com os secretários, em que o Fernando Kamitani 

esteve aqui, o Astolfo também esteve, quando nós convocamos 

os secretários, eles vem para responder as nossas 

perguntas, nossos questionamentos, essa é a função, é pra 

isso que serve a convocação, ao prefeito foi um convite e 

de fato ele abriu inicialmente as perguntas, nem precisava 

fazer de fato, respondeu a pergunta do Ederson, do vereador 

Marcio, ao final da pergunta ele interrompeu o presidente e 

fez uma finalização, é justo, ele veio e fez os 

esclarecimentos que era para ser feito daquilo que estava 

no requerimento, não tinha obrigação nenhuma segunda a lei 

de ficar respondendo perguntas dos vereadores, a gente tem 

acesso a ele para fazer os nossos questionamentos, seja 

através dos meios oficiais e seja através dos meios 

informai; e o segundo ponto, em cima da fala do vereador 

líder, eu nunca duvidei e acredito que aqui ninguém duvida 
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da qualidade do atendimento do hospital municipal, se puxar 

historicamente, todos os questionamentos foram por falta de 

profissionais específicos, como é o caso dos anestesistas, 

que foi resolvido agora ou por falta de insumos e 

medicamentos, que estão diretamente ligados à gestão e não 

a qualidade de atendimento dos profissionais que lá estão, 

porque isso eu também tenho plena convicção que hoje a 

melhor estrutura, o melhor atendimento de saúde, mais 

complexo e resolutivo em Naviraí é o hospital municipal, 

sem dúvida nenhuma, dispõe de determinados equipamentos que 

são importantes, como o tomógrafo, por exemplo, dispõe de 

profissionais extremamente capacitados e dedicados que vem 

de encontro com que a gente sempre repete aqui a 

valorização do servidor público, novena e nove por cento 

das pessoas que estão lá atendendo a população são 

servidores públicos efetivos do município e sem dúvida 

nenhuma, tem capacidade e tem garantido esse atendimento de 

excelência; os nossos questionamentos são sempre 

relacionados à capacidade da gestão e aí é uma outra 

conversa senhor presidente. Obrigado. Pela liderança 

solicitou a palavra o vereador Josias de Carvalho – acho 

que o meu requerimento não foi bem entendido pelo vereador 

Júnior, falou muito bem, explicou bem, mas ainda está 

soando uma dúvida e para deixar mais claro, eu vou ler aqui 

um pequeno trecho, por meio da Secretaria Estadual de Saúde 

auxilia o poder executivo municipal naviraiense na busca de 

soluções para os problemas enfrentados quantas as cirurgias 

eletivas; são todas as cirurgias, não estou aqui dizendo se 

tem remédio ou não tem, mas em minha opinião não tem, se 

tivesse já tinha feito, essa é verdade. Obrigado senhor 

presidente. Presidente - coloco em votação, os senhores 

vereadores favoráveis permaneçam como se encontram os 
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contrários se levantem. Aprovado. Requerimento n° 223/2019 

de autoria dos Vereadores Josias de Carvalho e Rosangela 

Farias Sofa; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, a 

Senhora Caroline Touro Beluque Eger, Gerente de Educação e 

Cultura, requerendo que seja viabilizada a construção de um 

ponto de ônibus com cobertura, para atender os alunos e 

moradores do Distrito Verde. Presidente: Coloco em 

discussão. Com a palavra o vereador Josias – quero 

agradecer a presença do Emerson do Distrito Verde, que está 

representando aqui nessa noite o pessoal de lá; eu fui 

procurado pelo seu Reinaldo, que também é do Cinturão 

Verde, pedindo providências para que se coloque uma 

cobertura para as crianças que estudam aqui na cidade, dão 

mais de 50 crianças segundo ele, mas não poderia deixar de 

dizer vereador Taquara, que vossa excelência também fez 

esse pedido nessa gestão, em 2016 eu também fiz o pedido 

dessa cobertura para o cinturão verde, também o ex- 

vereador Elias fez esse pedido em maio de 2014, então já 

está sendo o quarto pedido por essa casa de leis, espero 

que a secretária de obras imagine aquelas 50 crianças 

tomando chuva, tomando sol e tome providências o mais 

rápido possível, porque se for por falta de requerimento, 

indicação, já bateu o recorde. Solicitou um aparte o 

vereador Fi da Paiol - na verdade esse abrigo de ônibus 

ficou acordado com a Paula quando estivemos com ela, era um 

no Beira Rio, outra no Cinturão Verde, um aqui na saída, 

próximo a AABB na saída para Ivinhema, isso daí já tinha 

ficado acordado, então realmente vem em boa hora esse 

requerimento de vossa excelência, para que a gente cobre 

novamente a Ana Paula, porque numa reunião que tivemos com 
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ela ficou certo de colocar essas casinhas, de mudar de 

local essas casinhas, a da Beira Rio foi a única em um ano 

que saiu. Obrigado. Solicitou um aparte a vereadora 

Rosângela - na verdade foi a única que saiu quando nós 

falamos que iríamos comprar o material, aí eles arrancaram 

a casinha que estava na Avenida Amélia Fukuda e levaram 

para lá e graças a Deus as crianças da Beira Rio, da Vila 

Industrial recebeu, mas nós iríamos fazer uma vaquinha, 

Simon, Fabiano, eu e o Fi, a gente iria fazer uma vaquinha 

para construir e o prefeito doou, não foi ninguém não, foi 

o prefeito que chamou a Ana Paula e falou que era para 

arrancar a casinha da Avenida Caarapó e levar para o 

Distrito Verde, isso tem dois anos; quando nós fizemos a 

festa da Juncal, a maior preocupação nossa, era o legado 

das casinhas, porque um assentamento com quinze anos em que 

as mães pediam fervorosamente uma casinha para abrigo das 

crianças, então vereador Josias está de parabéns, o senhor 

entra nesse rol de vereadores preocupados, pedindo essa 

casinha, esse ponto de ônibus para as crianças e para os 

pais, para aqueles que precisam, não vou deixar aqui também 

de relatar que o Jesus do Cinturão Verde já pediu, o Neto, 

o Sidnei, a Sândila, todo o pessoal de lá já pediu e a 

gente vê o quanto não conseguimos coisas, que é só para 

mudar de lugar, tirar de um lugar e levar para outro, não é 

para comprar, não é para licitar, é só para tirar do lugar 

e colocar no outro; infelizmente a gente também é taxado de 

incompetente porque nós não temos condições de resolver um 

problema tão pequeno, tão simples, que é retirar uma 

casinha de um lugar e colocar no outro, temos que pagar de 

ruim, de incompetente, porque a gente não consegue 

solucionar esses pequenos problemas, mas se o senhor 

permitir, eu gostaria de assinar mais uma vez com o senhor 
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e eu acho que aqueles que já vem nessa luta há muito tempo, 

deveria assinar também para reforçar esse pedido, quem sabe 

agora o senhor tenha mais sorte do que nós. Vereador Josias 

- obrigada vereadora e como vossa excelência disse, é uma 

coisa que não é difícil de resolver, então acho 

inconcebível não executar uma coisa tão fácil e pequena, 

mas tão importante para aquelas crianças e aquelas pessoas 

que ficam aguardando o ônibus. O vereador Ederson solicitou 

um aparte – boa noite presidente, nobres edis, ouvintes da 

rádio cultura, quem nos assiste pelas redes sociais; quando 

o senhor falou que o ex-vereador Elias fez esse 

requerimento em 2014, depois vossa excelência, Rosangela, 

eu fiquei pensando sobre a pasta da Ana Paula, que só sabe 

fazer projetos e não resolve nada, infelizmente a senhora 

Ana Paula não conseguiu no setor público, desenvolver 

nenhum projeto; quando vossa excelência fala que as 

crianças ficam no sol, na chuva, só quem passa por essas 

intempéries é quem é do sítio, do Cinturão Verde, sabe a 

dor que é e a minha amiga Ana Paula, pega as filhas dela, 

coloca no carro novo com ar condicionado, leva na porta da 

escola particular e depois busca, então como que uma pessoa 

dessa vai sentir alguma coisa pelo próximo? Estamos 

entrando no último ano de mandato e ela não conseguiu 

rebaixar um canteiro, não conseguiu fazer nada, então 

vereador Josias vamos dar um tapa de pelica na cara dessa 

gestão, vamos fazer isso nós mesmo, vamos bancar, porque 

isso é uma vergonha, um requerimento dessa magnitude e 

imaginar que desde 2014 tem esse pedido e eles não tomam 

uma atitude, é vergonhoso, é triste a pessoa viver no ar 

condicionado e não desce na área rural; infelizmente a 

minha amiga Ana Paula não deu conta e não serve para o 

poder público. Vereador Josias – então concluindo aqui, 
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além de estar sendo encaminhada para prefeito e a Ana 

Paula, eu vou pedir pessoalmente para o prefeito viabilizar 

essa casinha, essa cobertura, se não resolver, vamos sentar 

nós vereadores e vamos resolver. Um aparte do vereador 

Klein – em relação às casinhas, são os abrigos que tem pela 

cidade e que eram destinados ao moto-taxistas; o da Avenida 

Caarapó foi solicitado pelos moradores da região que fosse 

mantido naquele local, porque eles utilizavam para esperar 

o ônibus à noite para trabalhar, tem uma cobertura que é do 

outro lado da rua que foi feita pela prefeitura, mas é 

pequena e aquela é maior, então eles se abrigam da chuva 

naquela ali porque a situação e bem melhor e nos sábados à 

tarde, aos domingos, os moradores utilizam aquele espaço 

para fazer churrasquinho, para jogar baralho, para ter um 

momento de diversão, é um ponto de encontro ali e pediram 

para que intervisse junto ao prefeito, eu falei com o 

prefeito Izauri, coma Milena que é gerente de administração 

e garantiu que ficaria lá e não foi tirado, mas falei que 

precisaria melhorar porque estava feio e eles pintaram e 

arrumaram; chamei o Gessé da gerência de serviços urbanos 

porque não tinha iluminação, o Gesse conseguiu colocar o 

poste e colocou iluminação, então o da Avenida Caarapó está 

sendo utilizado pela população daquela região. Obrigado. 

Vereador Josias – perceberam que eu não fiz uma indicação, 

porque já foram feitas três lá atrás, agora fiz um 

requerimento que significa que estamos requerendo, estamos 

exigindo do Prefeito que coloque lá a cobertura. Obrigado 

senhor presidente. Presidente - coloco em votação, os 

senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram 

e os contrários se levantem. Aprovado. Requerimento n° 

224/2019 de autoria do Vereador Ederson Dutra; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 
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Macedo, com providências para a Senhora Ana Paula Krambeck 

Silva Rocha, Gerente de Obras, requerendo informações, 

atualizadas, sobre as providências adotadas para o 

atendimento da solicitação pleiteada na Indicação nº 

28/2019, de autoria deste vereador, na qual solicitava a 

manutenção da Praça José Guedes de Mendonça, localizada nos 

limites dos bairros B.N.H e Residencial Flamboyant, por 

meio de reparos na iluminação dos postes ali existentes, 

como troca de lâmpadas queimadas, bem como consertos e 

pinturas na praça, nos brinquedos do parque infantil e nos 

aparelhos de ginástica da academia ao ar livre. Presidente: 

Coloco em discussão, solicitou a palavra o vereador Ederson 

– mais uma vez um pedido à senhora Ana Paula, a praça do 

BNH e do Flamboyant nem chegou a ser inaugurada, aprovamos 

o nome do pai do Guedes, mas parece que é um lugar 

esquecido, o pessoal só vai lá fazer uma limpeza quando é 

pressionado, o projeto dela é lindo e custou caro, mas a 

gestão nem se atentou em pelo menos inaugurar, colocar uma 

equipe fazendo um rodízio para fazer a manutenção, não 

adianta deixar acabar para depois tentar fazer um conserto; 

esses dias ficou um cano estourado por dez dias e ninguém 

atendia para dar socorro; parece que as obras que estavam 

em andamento no município de Naviraí não tem importância 

para a Ana Paula e que o dinheiro público não tem 

importância; então não adianta no último minuto querer 

levar os presos para fazer um mutirão para maquiar e ir 

embora. O vereador Fi da Paiol solicitou um aparte – 

concordo com vossa excelência, a gente já fez essa cobrança 

aqui várias vezes, mas o que precisa em Naviraí é montar 

uma equipe de pessoas para fazer um rodízio para cuidar do 

Balneário, Parque Sucupira e das praças de Naviraí; eu fico 

triste porque eu plantei na avenida em frente a minha casa, 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

duas árvores e as pessoas que roçam com a maquininha cortou 

toda a casca da árvore e vai morrer, desse jeito não vamos 

ter arborização na cidade; já conversei com o Gessé, 

precisamos ter uma equipe que vai limpando com a enxada e 

outra que vem atrás roçando, porque estão espalhando 

semente de pragas, tem que roçar só a grama, então enquanto 

a prefeitura não montar um equipe que arranque a praga 

nunca vamos ter canteiros bonitos em Naviraí; e 

aproveitando a presença do Gessé aqui, conversa com o 

prefeito e faça um planejamento para montar uma equipe que 

faça a jardinagem nos canteiros, praças e escolas de 

Naviraí. Vereador Ederson – é preciso fazer um 

planejamento, não pode fazer de qualquer jeito, não sei se 

o Gessé tem autonomia suficiente na sua pasta para resolver 

todas as demandas do município de Naviraí, mas a iluminação 

também esta na pasta do Gessé, então quando um cidadão 

ligar pedindo para trocar uma lâmpada, resolva no momento, 

não fica enrolando, porque a equipe de iluminação é muito 

competente, coloque um disque iluminação que consegue 

resolver a iluminação no mesmo dia, porque é vergonhoso 

vereador ficar pedindo para trocar lâmpadas e isso é 

obrigação dessa pasta. Obrigado. Presidente Símon - eu não 

poderia deixar de me manifestar diante desse requerimento 

vereador que é de suma importância, a gente vem cobrando 

aqui ao longo desses três anos como vereador, vem cobrando 

a manutenção das praças públicas, essa especificamente, o 

vereador Júnior entrou algum tempo atrás com um 

requerimento também; quando eles anunciaram o plano de 

governo na rádio e colocaram a propaganda do que vem sendo 

feito da atual gestão, colocaram a Praça do BNH, que é uma 

das conquistas da atual gestão, ou seja, estão enganando a 

população, porque pelo o que o senhor disse, a situação é 
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precária e não tem como utilizar, o seu pai ex-presidente 

dessa casa, Jaime Dutra, esteve conversando com nós esses 

dias no gabinete, é lamentável o que vem acontecendo, não 

só naquela praça, mas em todas as praças públicas de 

Naviraí, no balneário municipal que falei a semana passada, 

falei do Parque Sucupira e não dá para entender essa 

amarração da atual gestão, que não consegue avançar, porque 

as cobranças têm sido feitas; o vereador Klein que é o 

líder do prefeito nessa casa, várias vezes trouxe 

solicitações a respeito do Balneário, com ideias, a semana 

passada apresentou uma indicação para terceirizar, para que 

a população utilize de outras formas o Balneário, a 

vereadora Rosângela, eu, vários vereadores já apresentamos 

algumas soluções ao prefeito e ao executivo no geral, só 

que infelizmente entra num ouvido e sai pelo outro, porque 

quem autoriza e manda, não tem esse interesse de fomentar o 

esporte, o lazer; o prefeito Izauri já deu demonstração que 

não está preocupado com isso, o vereador Josias na outra 

sessão, mencionou que tem um elefante branco indo para o 

Jardim Paraíso, onde tem o Brinco de Ouro da Princesa, que 

fizeram a arquibancada e ninguém sabe o que vai ser aquilo, 

aí do lado fizeram um complexo esportivo que não inaugurou 

também porque tem um problema no meio-fio e iria consertar, 

é uma calamidade; então é bom que o senhor traga a 

discussão dessa matéria e que a gente não se canse de 

cobrar e que não desista nunca, a respeito da iluminação 

que o senhor colocou, eu fiz um requerimento para o Gessé, 

que se encontra aqui, pedindo um planejamento, porque o 

Senhor colocou para atender na hora, não vai conseguir 

também, porque são muitos pedidos, acumulou muito serviço, 

então se não planejar e fazer com o cronograma, ele não vai 

conseguir atender a demanda, o meu requerimento foi pra 
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ele, já deve ter respondido; mas fica aqui a nossa cobrança 

também a respeito dessa praça do BNH, eu tive o privilégio 

de morar naquele bairro e eu sei que a população é carente 

de um local para poder passar o final de semana e se 

divertir com a família e um lugar tão bonito, um local tão 

bem localizado, com vários brinquedos e uma quadra, que nas 

outras praças não tem quadra, mas que infelizmente está 

jogado ao léu. O vereador Josias solicitou um aparte - de 

fato eu não poderia deixar de fazer justiça, o ex-vereador 

Jaime me procurou esses dias pedindo que fizesse a limpeza 

da praça do BNH velho, liguei para o Gessé que atendeu de 

imediato e hoje também atendeu a um pedido para trocar a 

lâmpada em frente de uma comunidade evangélica, em questão 

de duas horas já estava trocada, eu sei que fica difícil 

para atender todos os pedidos, às vezes eu também não sou 

atendido, mas esse puxão de orelha é importante para que a 

gestão fique atenta a esses pedidos, principalmente quando 

vem do vereador, porque se a população já procurou o 

vereador é porque já foram no setor responsável e não foram 

atendidas, evidentemente então que eles procuram o 

vereador, que pode fazer essa solicitação com maior 

firmeza, obrigado presidente! Presidente - obrigado ao 

senhor vereador pela contribuição, de fato quando a 

cobrança chega aqui na câmara é porque estamos 

representando um bairro ou a população de Naviraí, porque 

depois de eleitos somos nós os responsáveis, então vereador 

Ederson parabéns mais uma vez pela cobrança, tomara que 

alguém se sensibilize com a situação daquela praça e que de 

fato faça que seja útil para a população e torce para não 

precisar da gerência de obras, porque se precisar, ela vai 

amarrar, vai prender, vai segurar, vai ser feito estudo e 

projeto, como diz o vereador Eurides e não vai ser feito o 
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que se pede aqui, porque ela tem o poder e a habilidade de 

travar tudo e não conseguir fazer nada. Coloco em votação 

requerimento 224 de 2019 de autoria do vereador Ederson 

Dutra; os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se 

encontram e os contrários se levantem. Aprovado. 

Requerimento n° 225/2019 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Simon Rogério Freitas Alves da Silva, 

Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, requerendo que 

seja realizada uma Audiência Pública para discutir o fim do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. 

Presidente: Coloco em discussão. Solicitou a palavra o 

vereador Júnior – senhor presidente trazemos aqui hoje um 

destaque a uma questão, entendo eu, de fundamental 

importância para os municípios do nosso país, 

principalmente para os menores municípios, que é justamente 

a manutenção do Fundeb, o fundo que foi criado e está em 

vigor desde 2007, no primeiro ano do segundo mandato do 

presidente Lula e que tem o reconhecimento de organizações 

nacionais e internacionais, como um grande avanço de uma 

política de redistribuição de renda, porque se os 

municípios e os estados forem depender só daquilo que 

arrecada, obviamente vamos ter uma desigualdade que ainda 

existe, mesmo com o Fundeb, uma desigualdade gritante entre 

os municípios mais ricos e os mais pobres da nossa nação, 

que precisam garantir às nossas crianças de todas as partes 

do nosso país o acesso a uma educação pública gratuita e de 

qualidade, no qual eu sempre acreditei, defendo e faço com 

que isso seja de fato uma prioridade do nosso mandato. Hoje 

o Fundeb representa algo em torno de sessenta por cento dos 

recursos que são destinados à educação, pra se ter uma 
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ideia e trazer para a realidade de Naviraí, a folha de 

pagamento de Naviraí da educação, entre professores e 

servidores administrativos, aproximadamente dois milhões e 

novecentos mês, o Fundeb que é recebido mês aqui em 

Naviraí, em torno de dois milhões e quinhentos, ou seja, 

praticamente o custeio da folha de pagamento da educação 

aqui no município é através do Fundeb, essa é uma das 

realidades, existem municípios de menor porte que os 

investimentos da educação dependem quase noventa por cento 

do Fundeb, então tirar isso da realidade do nosso país é 

uma ação quase que criminosa. A vereadora Lourdes solicitou 

um aparte – esses dias assistindo televisão, um deputado 

federal estava pedindo para se fazer um movimento para o 

Fundeb continuar, inclusive a ministra Damares pediu 

pessoalmente para o presidente que interfira na educação 

para continuar o Fundeb, então já há um movimento em 

Brasília para que isso aconteça. Vereador Júnior – obrigado 

pelo aparte de vossa excelência; senhor presidente, hoje 

temos um grau de dependência, de quase metade dos 

municípios do país dependem em acima de setenta por cento 

dos recursos da educação que vem do Fundeb; então é uma 

realidade muito ampla, inclusive a lei do Fundeb, garante 

os vinte e cinco por cento dos impostos e de toda 

arrecadação, para serem aplicados na educação e com o fim 

do Fundeb essa garantia acaba também. Hoje existem 

aproximadamente três projetos de emenda constitucional 

tramitando no congresso que tratam a respeito da 

prorrogação do Fundeb que tem data para terminar, é até 

dezembro de 2020, então temos até o ano que vem para 

discutir isso, dado a morosidade de que é a discussão de 

uma PEC no congresso, principalmente quando não há a 

intenção e a intervenção direta do governo federal pode 
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durar anos, pra se ter uma ideia, a proposta que está a 

mais tempo, que está mais adiantada, que já fez audiências 

públicas e que trata da permanência do Fundeb, ela é de 

2015, já se vão quatro anos dessa discussão e não tem hora 

para acabar; infelizmente o MEC ainda não desenvolveu uma 

ação efetiva no sentido de permanência e de melhoramento do 

Fundeb, por isso o foco da audiência pública, não podemos 

deixar que o Fundeb, acabe e vença o prazo, sem que nós 

aqui na base nos manifestemos, então por isso acho que 

audiência pública é de fundamental importância, para que a 

sociedade entenda qual a importância que tem o Fundeb no 

custeio e nos investimentos da educação, não só no nosso 

município, mas como na educação de todo país. Presidente: 

Coloco em votação, os Senhores Vereadores favoráveis 

permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. 

Aprovado. Requerimento n° 226/2019 de autoria do Vereador 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior e Maria Cristina Tezolini 

Gradella; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o 

Senhor Welligton de Mattos Santussi, Gerente de Saúde, 

requerendo um relatório referente ao custo anual dos 

últimos 2(dois) anos, com Teste Ergométrico Cardíaco. 

Requeremos, ainda, o envio de informações sobre qual a 

quantidade de testes são liberados por mês (Adendo da 

Vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella). Presidente: 

Coloco em discussão. Solicitou a palavra o vereador Júnior 

– acontece o seguinte, o governo do estado encaminhou uma 

esteira que faz esse teste ergométrico, normalmente 

utilizado nos exames pré-operatórios por pessoas que vão 

passar por algum procedimento cirúrgico um pouco mais 

complexo, acho que aqui todos os vereadores já foram 

questionados a respeito desses tais exames; no centro de 
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especialidades médicas, conhecido como assistência, nós 

temos uma esteira para esse teste ergométrico há pelo menos 

dois anos, na caixa e o município compra esse serviço de 

particular; o município precisa ter planejamento e gestão, 

sempre falamos isso, se vamos contratar um serviço de 

terceiro, não precisamos do aparelho próprio, se temos o 

aparelho próprio, precisamos executar e utilizar esse 

aparelho, ou então devolver para o governo do estado ou 

encaminhar para outro município que esteja precisando, o 

que não pode é deixar um aparelho que poderia estar 

atendendo a população, encaixotado por mais de dois anos, 

sem qualquer explicação; por isso a gente está pedindo o 

custo, porque a gente sabe que esses exames são realizados, 

são contratados de empresa terceirizada, para entender e a 

explicação do por quê. Um aparte da vereadora Cris Gradella 

– gostaria de parabeniza-lo por este requerimento e se for 

possível se o senhor concordar, que colocasse também a 

quantidade que é liberada por mês para fazer, porque há 

muitos pacientes que procuram a gente querendo fazer o 

exame, com o pedido do exame e chegam até a gerência de 

saúde, já foi liberado o quantitativo e falam que é só no 

próximo mês e vai passando e gostaria de assinar junto. 

Vereador Júnior - sem dúvida vereadora e agradeço o aparte; 

solicito senhor presidente que faça o adendo dessa 

informação, especificada de quantos são liberados mês a 

mês, porque o começo de cada mês as pessoas vão lá para 

poder fazer os agendamentos, só que a procura é tão grande, 

que nós temos a impressão que a quantidade que é liberada 

está muito aquém que seria necessário para atender e aí vem 

o questionamento, será que se a gente utilizar o nosso 

aparelho que já existe lá e contratar só o serviço do 

profissional, não vai sair mais em conta, não vai conseguir 
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fazer mais testes ergométricos? Enfim, essas questões que 

queremos ver respondidas através desse requerimento. 

Presidente: Coloco em votação o requerimento com adendo 

apresentado pela vereadora Cris Gradella; os senhores 

vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os 

contrários se levantem. Aprovado. Indicação n° 229/2019 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 

efetuado o conserto, em caráter de urgência, do trator-

triturador de galhos, utilizado pela Gerência de Serviços 

Públicos. Solicitou a palavra a vereadora autora – esse 

trator triturador foi adquirido se eu não me engano na 

gestão do prefeito Léo, usava-se muito pela cidade afora e 

segundo me disseram a pessoa que trabalhava com ele, 

colocava torinhas bem grossas, que acabou quebrando o 

triturador e é uma coisa muito importante, porque a gente 

vive brigando com meio ambiente por conta dessas árvores 

que se podam e jogam em qualquer lugar, ou a gente mesmo 

tem que carregar e levar para algum lugar, que eu não nem 

onde leva porque eu sempre pago para alguém levar, mas se 

tivesse funcionando acabaria com o problema da frente das 

casas e inclusive poderia procurar um local onde colocar os 

rejeitos das árvores, das folhas para servir para jardim, 

para servir para horta, seria muito importante, quem cuida 

de orquídea e de jardim sabe que usa muito pedaços de 

madeirinha para plantas e não é diferente também com hortas 

e em outras culturas, então eu gostaria que a prefeitura 

tomasse uma atitude e achasse onde é que está porque eu 

perguntei as pessoas e não sabem onde é que está, colocar 

isso em prática e botar para funcionar para melhorar um 
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pouquinho mais a nossa parte de limpeza. Muito obrigado. 

Presidente: Solicito à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Indicação n° 231/2019 de autoria 

do Vereador Símon Rogério Freitas Alves da Silva; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Símon 

Rogério Freitas Alves da Silva, Presidente da Câmara 

Municipal de Naviraí, indicando que seja concedido o Prêmio 

XI de Novembro (Edição - 2020) aos Senhores Marco Artur 

Fabreti, ao senhor Everaldo Jorge dos Reis e ao senhor João 

do Carmo Neves, com base no Decreto Legislativo n° 

005/2010, que "Institui o Prêmio XI de Novembro, e dá 

outras providências". Presidente: Solicito à 1ª Secretária 

que faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 232/2019 

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, indicando a 

inclusão da Alameda Cumandaí e da Rua Natália Teixeira Del 

Colle, localizadas no Residencial Del Colle, no cronograma 

de reconstrução de pavimentação asfáltica. Solicitou a 

palavra o vereador autor – senhor presidente, nobres 

vereadores, público presente; é o seguinte senhor 

presidente, essas ruas do bairro Del Colle é uma vergonha 

para o nosso município, eu já fiz esse pedido no passado, 

quando o gerente era o Adriano, ele tapou os buracos; 

tomara que a Ana Paula tenha colocado essas ruas no 

cronograma dessa usina que vai vir para cá, porque se não 

colocou será uma vergonha, os moradores não conseguem tirar 

o carro da garagem de tanto buraco que tem naquelas ruas; a 

dona Lourdes já fez esse pedido esses dias atrás e na 

semana passada eu fui chamado lá e tive que deixar meu 

carro na rua Bandeirantes, porque não tem como passar 
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naquela rua, a coisa está feia ali; vereadora Lourdes 

solicitou um aparte - desde o começo do nosso mandato eu 

fiz várias vezes o pedido para arrumar aquela rua; teve um 

dia que o rapaz estava com a filha doente e não podia sair 

da casa dele com o carro devido o atoleiro lá, então é 

muito bom mesmo o seu pedido, obrigada. Vereador Fabiano - 

a situação está feia, mas espero que as ruas estejam 

incluídas nessa usina que vai vir. Obrigado. Presidente: 

Solicito à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. Indicação n° 233/2019 de autoria do Vereador Cláudio 

Cezar Paulino da Silva; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, a Senhora Caroline Touro Beluque Eger, 

Gerente de Educação e Cultura, indicando a troca do telhado 

da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor 

Diomedes Valentim Cerri, localizada no Residencial Ipê. 

Solicitou a palavra o vereador autor – hoje já fiz uma 

indicação para o governo do estado, porque era da 

competência do governo do estado porque era escola estadual 

e agora esta estou fazendo essa para Ana Paula e para nossa 

gerente de Educação e Cultura, a senhora Carol, porque a 

Escola Diomedes está perigosa, essa escola foi um projeto 

do governo federal do passado, um projeto experimental e 

não encontra mais as telhas para substituir, não encaixa na 

outra e quando venta cai as telhas lá de cima, no telhado 

da frente da escola também está faltando as capas das 

telhas, já não tem mais e as crianças estão correndo riscos 

quando venta; já falamos aqui também da questão ambiental 

dessa escola, nós plantamos há dois anos atrás, mais de 40 

mudas de ipê e essas mudas já não existe mais, pelo que já 

falei de roçar a grama e roçar junto as mudas; a diretora 
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vem fazendo um belíssimo trabalho naquela escola, 

organizando, plantando árvores, fazendo jardinagem, então 

aquela escola precisa estar no cronograma do município, da 

gerência da Ana Paula, para que seja reformada, porque está 

complicado e perigoso, precisa que seja reformada agora nas 

férias, trocar o telhado porque aquelas telhas não tem 

condições. Solicitou um aparte a vereadora Lourdes - isso 

significa que a escola foi muito mal construída, porque é 

uma escola nova, pelo amor de Deus numa situação dessas, eu 

estive conversando e a diretora me falou da situação da 

escola que está penosa, então que o pessoal da prefeitura 

preste atenção e vai arrumar enquanto não cai uma telha na 

cabeça de uma criança, obrigada. Vereador Fi - a vereadora 

Cris Gradella também esteve na escola e viu que não está 

fácil; aquela escola como eu já disse, foi um experimento 

do Governo Federal que não deu certo, a construção foi 

muito ruim, eu venho acompanhando aquela escola desde o 

começo, quando começou construir até tinha mais seis salas 

para aumentar e acho que até foi perdido esse projeto, 

então peço mais uma vez a Carol e para a Ana Paula, que se 

atente para a escola Diomedes, que realmente está ficando 

perigoso cair uma telha na cabeça de uma criança ou de um 

professor que trabalha lá, obrigado senhor presidente. 

Presidente: Parabéns vereador Fi da Paiol; solicito à 1ª 

secretária que faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 

234/2019 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o ao senhor 

Gessé da Silva Andrade, Gerente de Serviços Públicos, 

indicando que sejam tomadas providências, para que seja 

realizado o serviço de limpeza em todos os bairros da 

cidade. Solicitou a palavra o vereador autor – boa noite 
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público presente, nobres vereadores e ouvintes da cultura; 

estou fazendo esse pedido ao Gessé para esquecer um pouco 

do centro e limpar os bairros também, porque na periferia 

também tem gente e agora chegando as festas de fim de ano 

vem muita gente de fora, então que faça uma limpeza geral e 

que não fique apenas no converseiro. Presidente: Solicito à 

1ª Secretária que faça o encaminhamento da mesma. Indicação 

n° 235/2019 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Emerson Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo de Trânsito 

Municipal, indicando a transformação em mão única da Rua 

Marcos Eurípedes da Silva, no trecho compreendido entre as 

Ruas Tim Maia e Tom Jobim, defronte ao C.I.E.I. Vera Maria 

de Brida (creche). Solicitou a palavra o vereador autor – 

estou fazendo esse pedido porque muitos pais me procuraram 

e como já foi feito em muitas escolas, espero que essa 

solicitação seja atendida. Presidente: Solicito à 1ª 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. Moção de 

Congratulação n° 89/2019 de autoria da Vereadora Rosangela 

Farias Sofa; expediente endereçado ao Senhor Hélio Cassiano 

Gonçalves, extensivo a todos os integrantes do Coral Nossa 

Senhora de Fátima, que abrilhantaram a noite do dia 16 de 

novembro do corrente ano, no Salão Paroquial de Naviraí-MS, 

apresentando nossas congratulações, em reconhecimento à 

belíssima apresentação do 1° Recital do Coral Nossa Senhora 

de Fátima. O coral foi formado há 3 anos, iniciando com, 

aproximadamente, 15 pessoas e, atualmente, conta com quase 

50 pessoas. Os ensaios são realizados no espaço do Galpão 

da Juventude, no Salão Paroquial, todas as segundas, 

quartas e quintas-feiras. O coral apresenta somente 

repertório de música sacra. No intuito de motivar as 
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crianças, que participam do coral São Domingos Sávio, o 

mesmo, fez o convite, para que juntos abrilhantassem o 

evento do 1º Recital, com uma canção. O senhor Hélio 

Cassiano Gonçalves é formado em teclado (tecladista). Por 2 

(dois) anos cursou aulas de piano clássico e saxofone e, 

dentro desses cursos de música, fez também um pouco de 

composição, arranjo e regência, o que lhe qualificou, 

usando tudo o que aprendeu, para ser o maestro do referido 

coral. Parabenizamos, em reconhecimento pela belíssima 

apresentação, a todos que cantaram e encantaram os que se 

fizeram presentes no 1° Recital do Coral Nossa Senhora de 

Fátima, que já conta com apresentações agendadas para: dia 

29 de novembro de 2019, na cidade de Ivinhema-MS; dia 8 de 

dezembro de 2019, na Praça Euclides Fabris, a convite da 

Prefeitura Municipal de Naviraí-MS; dia 20 de dezembro de 

2019, na Catedral Nossa Senhora de Fátima, para o 

encerramento da Novena de Natal; e dia 22 de dezembro de 

2019, no município de Jatei- MS. Presidente: Coloco em 

discussão, em votação, os senhores vereadores favoráveis 

permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. 

Aprovada. Moção de Congratulação n° 90/2019 de autoria da 

Vereadora Rosangela Farias Sofa; expediente endereçado ao 

Doutor Daniel Henrique Lopes, Diretor da Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - Campus de 

Naviraí, e à Professora Dalva Mirian Coura Aveiro, 

Coordenadora da Incubadora Tecnológica de Cooperativas 

Populares – ITCP, extensível aos palestrantes e engenheiros 

agrônomos, apresentando nossas congratulações pela 

realização do I Encontro de Produtores de Frango Caipira do 

Mato Grosso do Sul, no dia 23 de novembro do corrente ano, 

na Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - 

Campus de Naviraí. Presidente: Coloco em discussão, em 
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votação, os senhores vereadores favoráveis permaneçam como 

se encontram e os contrários se levantem. Aprovada. Moção 

de Pesar n° 33/2019 de autoria da Vereadora Rosangela 

Farias Sofa e outros edis; expediente endereçado aos 

familiares do Senhor José Carlos de Araújo, apresentando 

nossos votos de mais profundo pesar, pelo falecimento do 

senhor José Carlos, carinhosamente conhecido como Tinga, 

ocorrido no dia 16 de novembro do corrente ano, e que deixa 

grande saudade nos corações dos familiares, amigos e de 

todos os que com ele tiveram o privilégio de conviver. Foi, 

em sua vida, um homem cumpridor de seus deveres como 

marido, pai, amigo e cidadão. Clamamos ao Deus Pai, para 

que dê o conforto e a paz necessários a todos aqueles que, 

nesse momento de imensa dor, sofrem com sua perda. 

Presidente: Solicito à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Vereador Marcio Scarlassara – 

gostaria de fazer uma moção de congratulação verbal ao Cabo 

Júnior da Polícia Militar – no sábado teve a formatura do 

Proerd, onde participei com a vereadora Rosangela; formamos 

sessenta pais e alunos, uma festa linda e maravilhosa e o 

Júnior que é voluntário e tem se dedicado muito a todos 

Proerds, não só da guarda mirim, mas do município, então 

fica o nosso respeito e nossa admiração por esse policial 

pela luta e prevenção contra as drogas e gostaria de 

convidar os pares para assinar essa moção de congratulação 

endereçada ao Comandante Wesley pelo trabalho realizado em 

Naviraí. Presidente: coloco em votação a moção verbal 

proposta pelo vereador Marcio, os vereadores favoráveis 

permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. 

Aprovada. O Senhor Presidente determinou à 1ª Secretária 

que faça a leitura da Ordem do Dia. Em primeira e única 

discussão e votação o Projeto de Lei n° 47/2019 de autoria 
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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 COOPERATIA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS DE NAVIRAÍ E REGIÃO, e dá outras providências. 

Parecer favorável da Comissão de Justiça, Legislação e 

Redação, Josias de Carvalho - relator, acompanhado dos 

vereadores Marcio André Scarlassara e Ederson Dutra - 

membros. O Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior 

apresenta Emenda Modificativa e Aditiva ao Projeto de Lei 

n° 47/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal. Emenda 

Modificativa ao parágrafo único do artigo 1º - Transforma o 

parágrafo único do artigo 1º em §1º, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: § 1º. A importância mencionada no 

caput deste artigo será repassada a COOPERATIA DE TRABALHO 

DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE NAVIRAÍ E REGIÃO, 

em doze parcelas de até R$66.800,00 (sessenta e seis mil e 

oitocentos reais), a partir da assinatura do Termo de 

Fomento. Emenda Aditiva ao artigo 1º.  Acrescenta o §2º, 

com a seguinte redação: §2º. O Termo de Fomento de que 

trata o caput, deverá prever a liberação das parcelas, 

somente mediante a apresentação de relatórios de prestação 

do serviço de coleta, transporte e destinação de materiais 

recicláveis, sendo o valor definido a partir da comprovação 

do serviço prestado. Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento – Luiz Alberto Ávila Silva Júnior – 

presidente/relator favorável mediante a aprovação das 

emendas apresentadas, acompanhado dos vereadores Antonio 

Carlos Klein e Ederson Dutra - membro. O Vereador Marcio 

Andre Scarlassara solicitou pedido de vistas ao projeto 

para ter mais tempo, por ser um valor significativo; 

acabamos de cobrar do prefeito Izauri o projeto dos médicos 
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que até hoje não foi liberado, estão analisando e não 

conseguiram fechar esse termo dos médicos, então gostaria 

de pedir vista desse projeto para analisar melhor, porque 

temos que tomar cuidado com o dinheiro público para não 

haver desperdício. Vereador Josias de Carvalho solicitou a 

palavra – esse projeto passou pelas comissões, primeiro 

pela comissão de legislação, houve prazo suficiente para 

ser discutido, depois foi para a comissão de orçamento e 

finanças do vereador Júnior que fez as emendas, o projeto 

está correto e não vejo motivo para pedido de vistas; 

sabemos da dificuldade de emprego neste país, apesar do 

Bolsonaro ter aberto mais de oitenta mil vagas de empregos, 

mas precisamos de mais, então tem que colocar para rodar, 

essa é minha opinião. Presidente – essa é uma prerrogativa 

do vereador e já que ele pediu, precisamos votar o pedido 

de vistas, é regimental, tem que respeitar, mas o plenário 

vai decidir se o pedido de vistas segue adiante ou não, eu 

não posso intervir nessa situação. Solicitou a palavra o 

vereador Klein – o vereador Josias está coberto de razão 

pelo que disse, o projeto veio, passou pelas comissões, o 

vereador Júnior fez as emendas viáveis e boas, então um 

pedido de vistas num projeto de suma importância para a 

nossa cidade, que vai iniciar a coleta seletiva, vai 

empregar mais de sessenta pessoas que estão aguardando, que 

foram selecionadas, só estão esperando esse projeto para 

iniciar os trabalhos e agora um pedido de vistas para ficar 

protelando e causar prejuízo em Naviraí. Presidente – 

compreendo a cobrança de vossa excelência, mas o senhor tem 

que compreender o meu papel como presidente do legislativo 

e levar em consideração o pedido de vistas do vereador. 

Solicitou a palavra o vereador Fi da Paiol – senhor 

presidente respeito o pedido de vistas do vereador, é 
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prerrogativa de qualquer um de nós parlamentares, mas 

concordo com o vereador Josias quando disse que esse 

projeto está há vários dias nessa casa, então deu muito 

tempo para analisar o projeto; também já votamos o pedido 

de urgência para votar esse projeto. Presidente – nobres 

vereadores fomos alertados pela secretaria desta casa de 

leis, que como esse projeto é um pedido de regime de 

urgência e o plenário aprovou o regime de urgência, está 

desconsiderado o pedido de vistas do vereador. No § 3º do 

artigo 162 não se considera adiamento de discussão de 

matéria que se ache em regime de urgência. O projeto foi 

votado em regime de urgência e é desconsiderado o pedido de 

vistas do vereador. Então eu coloco o projeto em primeira e 

única discussão e votação o Projeto de Lei n° 47/2019 de 

autoria do Poder Executivo Municipal. Coloco em discussão – 

com a palavra a vereadora Rosangela - todos sabem que eu 

sou uma percursora do tema da coleta seletiva tem 20 anos 

ou mais que eu sonho com esse dia da coleta seletiva para 

Naviraí, a gente sabe o quão grande e o quanto é valoroso 

esse trabalho desenvolvido em Naviraí, mas eu não voto a 

favor desse projeto hoje, quem quiser me acompanhar tudo 

bem, quem não quiser vota da sua consciência; eu não voto 

esse projeto hoje pelo simples motivo, é um valor alto de 

oitocentos e um mil reais; quando houve o início dessa 

fala, a prefeitura seria a responsável pela coleta e a 

cooperativa iria trabalhar com a separação, a prensagem e a 

revenda, eu não sou contra a geração de emprego, eu só 

quero transparência; o que acontece é o seguinte, essa 

coleta é para prefeitura, a prefeitura quer terceirizar, 

tudo bem, não foi feito licitação, foi feito cotação de 

preços, fizeram a média e vai passar para a associação 

contratar os próprios recicleiros que que vieram, montaram 
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e criaram a associação, a cooperativa, para administrar 

essa coleta de material, eu não gostaria de assinar 

favorável a isso, não sei se essa é a maneira correta ou 

incorreta, e nunca imaginei que quando chegasse é minha vez 

de votar eu votaria contra, mas eu vou ficar com a minha 

consciência muito melhor do que votando a favor, eu espero 

que todos entendam, mas eu gostaria que o município 

adquirisse o caminhão, que com oitocentos e um mil reais no 

ano, ele consegue adquirir até dois caminhões, o custo é 

caminhão, motorista e duas pessoas para trabalhar, se fizer 

dois horários, dois caminhões, dois motoristas e quatro 

pessoas para trabalhar, são oitocentos e um mil reais, dá 

para comprar caminhão, dá para assumir essa 

responsabilidade, o que eu não quero é que eu Rosângela, 

assine um papel ou dê condição de passar esse valor sem ter 

uma licitação, sem ter um chamamento, e vou falar mais uma 

coisa, o caminhão da coleta de lixo da empresa 

terceirizada, que presta serviço para Naviraí, é de Santa 

Catarina e só vive quebrado lá dentro da mecânica do 

Moisés, então não dá para a gente fazer uma coisa dessas 

com caminhão de fora, com gente estranha; então porque não 

convida os empresários da nossa cidade, por que não abre e 

fala que está precisando de dois caminhões, com caçambas? 

Será que Naviraí não tem nenhum empresário com caminhão que 

possa fazer essa coleta, já que não existe nenhum tipo de 

especificação que tem que ser profissional nessa área? 

Infelizmente eu não vou votar a favor, mas essa é a minha 

justificativa. O vereador Marcio solicitou a palavra – 

depois das colocações da vereadora Rosangela, me sinto mais 

confortável ainda, em acompanhar o vosso voto, porque sei 

da sua luta e do seu conhecimento sobre os recicláveis, há 

mais de vinte anos que a senhora milita no reciclável, 
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então se uma pessoa que tem profundo conhecimento nesse 

setor eu não posso ir contra de forma alguma e vou com a 

consciência limpa, porque esse não é o momento de 

desperdiçar dinheiro público e me sinto confortável ao 

extremo em votar não. Solicitou a palavra o vereador 

Claudio Cezar – eu entendo a preocupação da vereadora e não 

deixa de ter razão quando ela fala do valor, mas o que me 

preocupa é que estamos falando de sessenta empregos 

diretos, é uma cooperativa que está se criando e se 

qualquer vereador se atentar ao plano de trabalho e ao 

termo de fomento no chamamento público, já tinha todas 

essas informações, então agora aos quarenta e cinco do 

segundo tempo as pessoas esperando para começar um trabalho 

e não aprovar um projeto desses, respeito a opinião dos 

colegas, mas as pessoas estão esperando para trabalhar; o 

vereador Júnior fez duas emendas muito importante para esse 

projeto, então em minha opinião é preciso aprovar porque 

gera empregos para muitas famílias de Naviraí. Solicitou a 

palavra o vereador Antonio Carlos Klein – senhor 

presidente, vereadores, população de Naviraí, infelizmente 

a gente vive cada situação aqui, são três mandatos e já vi 

cada coisa acontecendo, nós estamos com o projeto dos 

recicleiros que veio pra cá já algum tempo, com todo 

respeito a vereadora Rosangela que está trabalhando há 

vinte anos na reciclagem, agora vai travar o que vai sair, 

já está na hora de Naviraí evoluir, esse projeto já foi 

discutido, já foram selecionadas as pessoas da cidade para 

trabalhar, tem um monte de gente esperando para começar, 

alguns já tiveram até que procurar outro emprego do tanto 

que está demorando, as máquinas já estão montadas, o prédio 

está pronto, só falta mesmo acertar a questão do fomento, 

esse valor por mês inclui os caminhões, os motoristas, a 
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manutenção, não é que simplesmente vai jogar fora, é um 

negócio pensado, trabalhado que só vai fazer o bem pra 

cidade e vai receber de volta com o ICMS ecológico porque 

vai ter uma reciclagem, desculpe Rosangela falar isso, não 

quis te ofender, mas estou colocando uma posição que eu 

acho que tem que fazer, o vereador Júnior colocou uma 

emenda para que seja feita a prestação de contas de cada 

etapa que for gasta, é lógico que tudo aquilo que é feito 

se amanhã ou depois ver que está tendo prejuízo, pode 

revogar ou mudar a situação, mas no momento não podemos 

retroceder, nós temos que aprovar esse projeto hoje, porque 

são pessoas que estão esperando para trabalhar e a cidade 

precisa da reciclagem. O vereador Josias solicitou um 

aparte – eu faço parte das vossas palavras e do vereador Fi 

da Paiol, até porque esses oitocentos mil é um planejamento 

e todas as empresas que querem se instalar no município, 

querem incentivos, não é só aqui, mas também nos outros 

municípios; não são seis empregos, são sessenta empregos, 

então doutor Klein é importante e eu priorizo que todos os 

vereadores possam ter esse entendimento que vossa 

excelência tem. Vereador Klein – na verdade é uma 

cooperativa de trabalhadores criada, formada e nascida em 

Naviraí, é coisa nossa, de Naviraí, teve todo um trabalho 

em cima disso aí, convido a população que quiserem visitar, 

está instalado no antigo prédio da Navimix, são máquinas de 

última geração que já estão montadas, já está feito, pronto 

e com as pessoas esperando para começar a trabalhar, então 

eu acredito que os vereadores tenham bom senso para aprovar 

o projeto para que a gente possa partir para outro estágio 

que é evolução na questão do meio ambiente e ecologia. 

Obrigado. Pela liderança do PSDB a vereadora Rosangela usou 

a palavra – doutor Klein o senhor não precisa pedir 
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desculpas pra mim e só para corrigir, ou para informar, os 

20 anos que eu estou lutando, houve avanço sim, se os 

recicleiros tiveram hoje a facilidade de instalar um 

projeto desses em Naviraí, é porque existe um aterro 

sanitário que não foi eles que criaram e nem trouxeram para 

Naviraí, isso partiu de uma política pública lá de trás, de 

alguém preocupado, quando eu e a professora Inês fomos ao 

lixão não tinha nenhum vereador lá, mas tinham pessoas, 

crianças, porcos e foi lá que começou a história da defesa 

do social e do meio ambiente, aí a gente tem que tirar o 

chapéu para o seu João do Carmo, o professor Chocolate, que 

criou a lei dos resíduos sólidos, porque os recicleiros não 

se instalaram em Naviraí porque Naviraí é bonitinha não, 

mas porque ela tem aterro, tem a lei e porque preencheu 

esses requisitos; e mais uma coisa, os recicleiros não 

contemplaram o social, porque eu estou vendo vocês muito 

preocupados com a coleta seletiva, só que 20 anos o 

material foi depositado no lixão e nós temos uma pirâmide 

de imundice que está lá no aterro; hoje nós temos uma 

empresa que paga horrores e não faz o serviço dela bem 

feito, promotor sabe disso, todo mundo sabe disso e faz 

vista grossa, a gente sabe que não está fazendo o serviço 

bem feito; agora o que eu tenho para falar para o senhor e 

para todos que estão me ouvindo, é o que nós buscamos, 

também era o envolvimento social e os recicleiros deixaram 

a desejar também o envolvimento social, porque nós temos na 

cidade mais ou menos uns 40 catadores de papelão e não é o 

pessoal da minha época não, porque o pessoal da minha época 

já está aposentado, é o pessoal novo que coleta na cidade, 

eles não foram nem sequer chamados para uma reunião, teve 

uma reunião na Polícia Ambiental que eu participei, depois 

nunca mais; então quando iniciou esse movimento, eu não fiz 
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parte, eu fui convidado uma vez e depois nunca mais, o que 

aconteceu no meu ponto de vista é que teria que chamar os 

catadores e perguntar se eles queriam ou não trabalhar, 

porque era um direito deles garantido, só que eles não 

foram chamados e não perguntaram se eles queriam, se eles 

não quisessem, fizessem um documento dizendo que eles não 

queriam e eu estou aqui defendendo o catador sim; sabe quem 

está na cooperativa de reciclagem doutor Klein, 

funcionários que eram de lojas, funcionário que era da JBS, 

um monte de pessoas que já trabalharam, lá não tem nenhum 

catador doutor Klein, lá tem uma esposa de um catador e eu 

sinto e me emociono porque eu trabalhei com esse povo, eu 

vi a necessidade dessas pessoas e eu acho que eles deveriam 

estar contemplado nessa cooperativa sim, essa cooperativa 

fala que é de catador, ela não tem um catador, então eu 

sinto muito, é a minha consciência, eu vou votar contra, 

mas eu gostaria que fizessem a cabeça de vocês, para o dia 

de amanhã não dizer que vocês erraram ou que acertaram; no 

meu conceito, na minha vivência, na experiência que eu 

tenho, não dá para eu votar, só isso; perderam muito 

politicamente falando, perdeu muito de não ter envolvido 

catador, de não ter dado para ele qualidade de vida e 

dignidade que ele merecia, perderam muito em não chamar 

essas pessoas para trabalhar, poderia até falar que eles 

não quiseram trabalhar e abrir para todo mundo, perderam 

muito quando não colocaram pelo menos uma quantidade de 

vagas para o catador; sabe como que foi feito doutor Klein 

a seleção desse pessoal, pediram para eles fazerem uma 

inscrição via internet. Não conhecem catador; catador não 

faz inscrição via internet porque o telefone que eles têm é 

de liga e desliga; eles não têm acesso à internet; quando 

eu abri o meu gabinete e fiz inscrição dos catadores, teve 
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gente que falou aqui que eu estava tentando colocar meu 

pessoal lá dentro, não estava tentando colocar meu pessoal, 

estava tentando garantir pelo menos a inscrição deles e no 

momento da escolha separaram fichas e depois deram 

atividades, mandaram responder perguntas, fizeram 

brincadeiras para ver se a pessoa tinha iniciativa, se a 

pessoa tinha liderança; não conhece catador porque se 

conhecesse o catador ia saber que o catador fica dois meses 

para poder dar um bom dia com sinceridade para você, porque 

eles são excluídos e foram excluídos a vida inteira, foram 

excluídos no aterro e foi excluído agora nessa cooperativa 

de catadores, eu sinto muito, mas eu não compactuo desse 

avanço, esse avanço pra mim é um retrocesso, é desvalorizar 

o ser humano que trabalhou 20 anos dentro dessa cidade e 

não tem direito a uma camiseta. Muito obrigado e me 

desculpe pelo meu desabafo. Presidente - coloco em votação 

e solicito que ao ser chamado manifeste se é favorável ou 

contrário ao referido projeto. O Senhor Presidente declarou 

o Projeto de Lei n° 47/2019 de autoria do Poder Executivo 

Municipal, aprovado por nove votos favoráveis, dois 

contrários (Marcio Andre Scarlassara e Rosangela Farias 

Sofa) e um ausente (Jaimir José da Silva) em primeira e 

única discussão e votação. Presidente - Em primeira e única 

discussão e votação a Emenda Modificativa, apresentada pelo 

Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, ao parágrafo 

único do artigo 1º do Projeto de Lei n° 47/2019 de autoria 

do Poder Executivo Municipal. Coloco em discussão. 

Solicitou a palavra o vereador Júnior – eu não poderia 

deixar de me manifestar, sou o autor das emendas, são duas 

emendas simples, mas no meu entender contemplam as falas 

dos vereadores que aqui me antecederam, independente da 

divergência de opinião a cerca do projeto, nós também temos 
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essa preocupação de estar avançando, mas não podemos deixar 

as pessoas pra trás, de estar conseguindo ter a visão do 

avanço, mas apurando nos detalhes, eu concordo que 

oitocentos mil reais é um valor significativo de uma gestão 

que reclama muito da falta de recursos, porém a nossa 

preocupação com as emendas foi justamente essa, implantar 

um processo de coleta seletiva, criar cooperativa de 

trabalhadores como foi criado, a questão da implementação 

do maquinário que lá está carece pura e simplesmente de 

recurso financeiro e foi o que foi feito, montou-se a 

cooperativa, conversou-se com as pessoas, implantou o 

maquinário, é dinheiro e que a prefeitura não entrou até 

agora com nenhum centavo, tecnicamente e lá tem um valor em 

algo de seiscentos mil reais de maquinário, é um avanço; a 

minha preocupação é que a parte difícil vem agora e é por 

isso o motivo das emendas, a parte difícil é implantar o 

hábito da população de Naviraí de fazer a separação do 

material reciclável, essa é a grande tarefa, esse é o 

grande desafio e a nossa preocupação foi justamente essa; 

estive hoje inclusive na prefeitura, no departamento 

jurídico, porque esse tipo de projeto a gente precisa 

discutir sob o ponto de vista técnico e enquanto presidente 

da comissão de finanças, não poderia me furtar de fazer 

essa discussão e ao diferente do que é feito com os outros 

termos de fomento com uma entidade, por exemplo, onde se 

repassa o dinheiro, depois a entidade gasta ou usa esse 

dinheiro e depois presta contas para ter a próxima parcela 

cheia sempre, nesse caso, com a emenda que a gente fez, 

para poder amarrar de fato isso, primeiro presta-se o 

serviço, o serviço começa a acontecer e o tamanho desse 

serviço vai depender da adesão das pessoas, da capacidade 

de mobilização, vai depender da quantidade de caminhões que 
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vai ser disponibilizados e depender da quantidade de 

resíduos que vai ser coletado, para depois após todo esse 

processo do mês apresentar um relatório e de fato ter a 

restituição financeira e aqui assumindo um compromisso 

público de duas coisas, que já questionei o pessoal dos 

recicleiros, questionei o Astolfo e vou estar assumindo um 

compromisso público aqui, primeiro de acompanhar 

minuciosamente a execução, desde a elaboração do termo de 

fomento, porque com o dinheiro público a gente não brinca, 

é o dinheiro do nosso povo que está indo para poder custear 

um serviço que é importante, mas que precisa ser 

fiscalizado e o segundo compromisso vereadora Rosangela, é 

parabenizar vossa excelência pela sua fala e pela sua luta, 

porque eu sei e já presenciei muitas coisas e se hoje a 

gente chegou aqui é porque pessoas dedicaram boa parte das 

suas vidas a viver esse momento e que pese a discordância 

que vossa excelência tem com o projeto, é respeitável por 

sua luta, mas com certeza tudo o que vossa excelência fez 

ao longo da sua vida em relação a essa questão, valeu, 

valem e também trouxe Naviraí ao ponto que chegamos hoje, 

não tenha dúvida disso e o meu compromisso com os 

catadores, tenho essa preocupação também e aqui quero fazer 

um pedido ao Astolfo que é o gerente de meio ambiente, que 

está acompanhando passo a passo disso, a câmara precisa 

exigir da prefeitura uma postura relacionada a isso, não dá 

para deixar no formato que está, precisamos ter uma 

política de inclusão desses catadores no processo seletivo 

da separação e  da comercialização dos materiais 

recicláveis, todo esse processo da coleta seletiva que foi 

discutido aqui e que vai ser implantado, cai no vazio se 

nós não tivermos esse olhar voltado aos próximos passos já 

para a inclusão dos catadores, como o Jeferson que está 
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aqui e representa bem essa categoria, que dedica a vida 

toda a proporcionar a limpeza pública do nosso município e 

a destinação do material reciclável, então esse compromisso 

eu quero assumir aqui, de exigir da prefeitura que assuma o 

compromisso com a inclusão dos catadores no menor tempo 

possível e da melhor maneira possível. Obrigado senhor 

presidente. Presidente: Coloco em votação e solicito que ao 

ser chamado manifeste se é favorável ou contrário à 

referida Emenda. Presidente: Declaro a Emenda Modificativa, 

apresentada pelo Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, 

ao parágrafo único do artigo 1º do Projeto de Lei n° 

47/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovada 

com nove votos favoráveis e dois contrários (Marcio Andre 

Scarlassara e Rosangela Farias Sofa) em primeira e única 

discussão e votação. Presidente: Em primeira e única 

discussão e votação a Emenda Aditiva apresentada pelo 

Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, ao artigo 1º do 

Projeto de Lei n° 47/2019 de autoria do Poder Executivo 

Municipal. Coloco em discussão e votação e solicito que ao 

ser chamado manifeste se é favorável ou contrário à 

referida Emenda. Presidente: Declaro a Emenda Aditiva, 

apresentada pelo Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, 

ao parágrafo único do artigo 1º do Projeto de Lei n° 

47/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovada 

com nove votos favoráveis e dois contrários (Marcio Andre 

Scarlassara e Rosangela Farias Sofa) em primeira e única 

discussão e votação. Em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei n° 54/2019 de autoria do Vereador 

Ederson Dutra e ouros Edis; que em súmula: Altera a 

denominação de rua constante na Planta Geral da Cidade de 

Naviraí-MS. (Estrada Projetada A, localizada no loteamento 

Chácaras de Recreio “Recanto do Bosque”, para Rua Tereza 
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Benedita de Carvalho). Parecer favorável da Comissão de 

Justiça, Legislação e Redação, Josias de Carvalho - 

relator, acompanhado dos vereadores Marcio André 

Scarlassara e Ederson Dutra - membros. O Senhor Presidente 

colocou em primeira e única votação o Projeto de Lei n° 

54/2019 de autoria Poder Legislativo Municipal - solicito 

que se manifeste se é favorável ou contrário ao referido 

projeto. O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei n° 

54/2019 de autoria Poder Legislativo Municipal, aprovado 

por onze votos favoráveis em primeira e única discussão e 

votação. Presidente – coloco o não uso da tribuna em 

votação; os vereadores favoráveis à dispensa da tribuna 

permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. 

Vereador Júnior contrário e os demais favoráveis, sendo 

assim, nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus o 

Senhor Presidente encerrou a sessão e para constar em ata, 

Rosângela Farias Sofa, primeira secretária, lavrei presente 

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

REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL, aos vinte e cinco dias do mês de novembro do 

ano de dois mil e dezenove.  
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