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ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19/02/2019. 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 

dezenove, às dez horas, reuniu-se ordinariamente a 

Edilidade Naviraiense nas dependências da Câmara Municipal 

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

Avenida Bataguassú, 900 sob a Presidência do Vereador Símon 

Rogério Freitas Alves da Silva; Secretariado pelos Edis: 

Rosangela Farias Sofa e Josias de Carvalho; estando ainda 

presentes os vereadores: Antonio Carlos Klein, Claudio 

Cezar Paulino da Silva, Ederson Dutra, Eurides Rodrigues, 

Fabiano Domingos dos Santos, Lourdes Elerbrock, Jaimir José 

da Silva, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior e Márcio André 

Scarlassara. Com a ausência da vereadora Maria Cristina 

Tezolini Gradella. O Senhor Presidente declarou aberta a 

Sessão Ordinária e invocando a proteção de Deus, convidou a 

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

após determinou a primeira secretária para fazer a leitura 

do expediente - Informou que a Ata da 1ª Sessão Ordinária 

de 05/02/2019 encontra-se a disposição na secretaria desta 

casa de leis. Documento enviado pelo Senhor Eugênio de 

Almeida Guedes, Presidente do Diretório Municipal do 

Partido da Social Democracia Brasileira, indicando a 

Vereadora Rosangela Farias Sofa, como líder da bancada 

nesta casa de leis. O Senhor Presidente informou que a 

partir da presente data, a Excelentíssima Senhora Vereadora 

Rosangela Farias Sofa é a líder do Partido da Social 

Democracia Brasileira nesta Casa de Leis. C.I. nº 002/2019 

enviada pelo Senhor Júlio Marques da Silva, Diretor de 

Controladoria, encaminhando balancete do mês de janeiro de 

2019 desta Casa de Leis. O Senhor Presidente informou que o 

balancete encontra-se disponível na Secretaria desta Casa 
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de Leis. Apresentação dos Projetos. Projeto de Lei nº 

05/2019 de autoria do Vereador Ederson Dutra e outros Edis; 

que em súmula: Altera a denominação de rua constante da 

Planta Geral da Cidade de Naviraí-MS e dá outras 

providências. (Rua Projetada 8 no Distrito Industrial 

Jardim Paraíso – DIJP, para Rua “Antônio Martins do 

Nascimento”.) O Senhor Presidente perguntou ao plenário se 

é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às 

comissões para que possam analisar e dar os devidos 

pareceres no tempo em que confere o regimento interno. 

Projeto de Lei nº 07/2019 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho; que em súmula: Dispõe sobre a criação do Abrigo 

Municipal de Cães e Gatos no Município de Naviraí-MS. O 

Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões 

para que possam analisar e dar os devidos pareceres no 

tempo em que confere o regimento interno. Apresentação dos 

Requerimentos, Pedidos de Informações, Indicações e Moções: 

Requerimento n° 12/2019 de autoria do Vereador Antonio 

Carlos Klein; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências 

para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de 

Obras, e para a Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente 

de Administração, requerendo a elaboração de um projeto de 

construção de um Centro de Eventos, no Balneário Municipal 

Paraíso das Águas. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, em seguida em votação, sendo aprovado. 

Requerimento n° 018/2019 de autoria do Vereador Ederson 

Dutra; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, requerendo informações 

sobre o motivo do não atendimento da solicitação pleiteada 

na Indicação nº 98/2017, emanada por esta Casa de Leis, de 
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autoria deste vereador, na qual solicitava a viabilidade de 

um estudo para a prorrogação do período de licença-

paternidade de 05 (cinco) dias para 20 (vinte) dias, 

alterando o disposto no art. 82, da Lei Complementar 

Municipal nº 42/2003, que "Dispõe sobre o Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Naviraí, da 

administração pública direta, autárquica e fundacional". 

Por tratar-se de um antigo anseio dos servidores públicos 

municipais solicitamos novamente, que seja verificada com a 

urgência e a atenção que tal tema merece, a possibilidade 

de realização do estudo requisitado, e, posteriormente, 

efetivada a alteração requerida. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, em seguida em votação, sendo 

aprovado. Requerimento n° 019/2019 de autoria do Vereador 

Eurides Rodrigues; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências 

para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de 

Obras, requerendo informações a respeito das providências 

tomadas para satisfazer os pedidos contidos nas Indicações 

nº 78/2017 e nº 86/2017, desta Casa de Leis, de autoria 

deste vereador, que solicitavam a realização de estudos de 

viabilidade para a implantação de praças de lazer, com 

academia ao ar livre, parque infantil, devidamente 

arborizados nos residenciais Portinari e Portal Residence. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida em 

votação, sendo aprovado. Requerimento n° 020/2019 de 

autoria do Vereador Cláudio Cezar Paulino as Silva; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Presidente 

da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social da 

Câmara Municipal de Naviraí, requerendo que se verifique, 

em caráter de urgência, a ausência de médico na Estratégia 

e Saúde da Família Doutor Carlos Vidoto e que se adotem as 
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medidas necessárias, para que a população atendida pela 

referida Estratégia e Saúde da Família volte a ter 

atendimento profissional imediatamente. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra o vereador autor que 

cumprimentou a todos e disse que como fiscalizar esteve 

várias vezes nessa unidade de saúde e não encontrou o 

médico responsável cumprindo seu horário, então buscou mais 

informações a respeito desse médico e viu que tem vários 

atestados, como não tem poder de atestar atestados, mas sim 

de fiscalizar a veracidade de todos eles, encaminha para a 

comissão de saúde para que faça um levantamento mais 

aprofundado desses atestados. Com a palavra o vereador 

Marcio Scarlassara que cumprimentou a todos e parabenizou o 

vereador Fi da Paiol, por estar sempre em todos os postos 

de saúde, onde eles percebem a falta de muitos médicos na 

cidade, com uma demanda de cinco médicos para cobrir e essa 

atual administração deveria ter se organizado, abrindo 

concursos, seletivos, feito propagando em grandes centros 

médicos para poder trazer as pessoas das capitais para o 

interior, mas isso não aconteceu e vê que não irá 

acontecer. Nesse caso especificamente, esse profissional 

não quer trabalhar, já está provado isso, e já que está em 

estágio probatório, é melhor manda-lo de volta pra casa 

dele, porque aqui a população não pode ficar sem médico. 

Então avisa que a sua meta agora será fiscalizar esse 

médico todos os dias, ou trabalha ou vai embora de Naviraí, 

porque como membro da comissão irá exigir que todas as 

faltas dele, sejam comunicadas a comissão. Um aparte do 

vereador Josias falando que muitas vezes as pessoas 

criticam a câmara falando que os vereadores não cobram, mas 

se ouvirem as sessões verão o trabalho de cada vereador, 

inclusive na semana passada já falaram sobre esse doutor 
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atestado e isso preocupa a saúde, então quer fazer uma 

parceria para cobrar esse médico para que atenda as pessoas 

e muito bem, porque os impostos são pagos pela população, 

então a saúde tem que fazer jus. O vereador Marcio disse 

que em Naviraí tem o Dr. Felipe que é um exemplo de médico, 

Dr. Edson, Dra. Eliane, Dr. Ronald que não perde um dia de 

serviço, Dra. Beatriz, Dr. Antônio, então temos bons 

profissionais aqui e elogiamos, mas vagabundo não pode 

ficar aqui não, se prefeito não fizer nada, os vereadores 

farão. Com a palavra o vereador Antonio Carlos Klein 

falando que estão desde 2017 investigando a saúde e se 

constatou que precisa mudar a forma de contratação de 

médicos, até porque a saúde básica precisa ser melhorada 

para que diminua a demanda de pessoas no hospital 

municipal, e a questão desse médico atestado, realmente é 

sério, até falou com a Milene que seria o caso de abrir um 

procedimento disciplinar para apurar porque ele é 

concursado; mas não é só ele, tem informações que tem mais 

médicos que atendem as pessoas rapidamente nos postos de 

saúde e vai embora sem cumprir o horário de oito horas, 

então tem várias coisas que é preciso verificar porque 

ficou bem claro quando esteve em Campo Grande com o 

superintendente de saúde do estado, que precisamos arrumar 

a casa para que tenhamos produtividade com menos custo, 

então tem que começar com os médicos. Um aparte do vereador 

Marcio falando que esteve no PSF do Jardim Paraíso e se 

deparou com a Dra. Carla sentada porque já havia atendido 

todos, mas estava cumprindo o horário, então o que 

realmente está faltando é gestão e administração. O 

vereador Klein falou que para poder resolver o problema do 

hospital municipal, é preciso melhorar a saúde básica, a 

saúde básica tem que funcionar corretamente, não com os 
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médicos atendendo apenas os vinte pacientes pela cota do 

SUS, mas continuar atendendo. Inclusive já foi mandado o 

edital para a publicação para seleção de novos médicos pra 

suprir as faltas nos postos de saúde. Um aparte do vereador 

Fi da Paiol falando que tem o Wellington, gerente de saúde, 

tem a Claudia que é responsável pelos PSFs e tem a 

enfermeira chefe dos postos de saúde, mas não estão 

conseguindo colocar esse pessoal para cumprir horário, 

então é só pedir a ajuda dos vereadores, porque o que 

precisamos é fazer com que os PSFs funcionem, com os 

profissionais cumprindo o horário, mas realmente está 

faltando organização, porque quando chegou no posto a 

médica  não tinha mais ninguém para atender, estava a 

disposição e às vezes, a santa casa poderia estar 

sobrecarregada por falta de médicos. Então é preciso ser 

revista a maneira de administrar esses médicos, ver uma 

maneira de como remanejar dentro da legalidade. Vereador 

Klein falou que a preocupação está sendo justamente essa, 

fazer com que os postos de saúde funcionem e que as pessoas 

adquiram a cultura de procurar o posto de saúde. No posto 

de saúde do Varjão as equipes estão prontas pra começar a 

funcionar, só está aguardando a questão do recurso 

financeiro, mas por esses dias já começa a atender à noite; 

também vai ser feita a contratação de novos médicos pra 

suprir as falhas nos postos de saúde e todo esse processo 

de arrumação dos postos de saúde, é para que possam atender 

e desafogar o hospital e faz parte do procedimento que tem 

que ser feito em Naviraí para que no futuro possa acontecer 

a regionalização, então tem que arrumar a casa para 

tenhamos uma produtividade de saúde com menos custo, para o 

governo de estado colocar mais dinheiro aqui. Pela 

liderança do PSB o vereador Marcio disse que a intenção 
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desta casa é fortalecer os PSFs, mas está sendo difícil 

pela falta de gestão que existe, porque existem 

procedimentos que não condizem com a realidade, onde 

relatou que uma mãe tentou marcar consulta num posto para 

seus três filhos no mesmo dia para que não perdesse mais 

dias no serviço, mas não foi possível porque só pode marcar 

para um membro da família por vez; esse tipo de 

procedimento causa revolta e só complica mais a vida dos 

trabalhadores. Então avisa ao Dr. Klein pra tomar cuidado 

com essa liderança do prefeito, porque sabe que o vereador 

tem toda boa intenção, conhece as leis, mas esse prefeito 

está enganando sobre abrir o posto Varjão a noite, porque 

não tem médicos, não tem estrutura e não tem hora extra. 

Com a palavra o vereador Júnior do PT falando que vem 

acompanhando essa situação porque é membro da comissão de 

saúde da câmara desde o começo da legislatura, e os postos 

de saúde talvez foi a primeira demanda de fato 

significativa que a comissão teve em fevereiro, logo no 

inicio dos trabalhos em 2017, além disso as cirurgias 

eletivas da santa casa que desde lá, tem sido uma batalha 

desta comissão. Sobre esse requerimento diz ao vereador Fi 

da Paiol que a comissão vai tomar as providências cabíveis; 

é importante saber também os motivos que levam um 

profissional médico apresentar tantos atestados e se 

ausentar do serviço, quer saber o que está acontecendo de 

fato com a saúde dele, a gestão tem que ter esse olhar de 

atender a população, mas também saber o que está 

acontecendo com o seu profissional, alguma coisa está 

errada e precisa ser de fato averiguada; em contrapartida 

disse que concorda com o vereador Klein que traz as 

informações da administração, é importante isso, cobraram 

muito essa interlocução do legislativo com o executivo, 
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porém a estruturação da gestão da atenção básica assim como 

da média complexidade do hospital municipal, tem sido pauta 

e está sendo estudada desde o início do mandato, já se vão 

dois anos, dá sua parte de vereador que acompanha quase que 

diariamente a rotina dos PSFs e do hospital, não viu 

nenhuma atitude significativa que possam apontar que as 

coisas vão melhorar, tanto que o vereador Klein tem um 

papel fundamental nisso, tem que levar esses reclames e 

fazer chegar ao executivo pra que de fato as coisas 

aconteçam, senão vamos ficar mais dois anos sem nada 

acontecer. Um aparte do vereador Josias falando que se 

gasta cinquenta e sete milhões por ano na saúde do 

município, mas está faltando um choque dentro da saúde, tem 

que acabar com os vícios que existem há anos, como no 

atendimento dos médicos, dos enfermeiros e de como 

funcionar a máquina dentro da gestão da saúde, então o 

prefeito tem que fazer isso urgentemente. O vereador Júnior 

conclui sua fala acreditando que dois anos é tempo mais que 

suficiente pra qualquer choque de gestão necessário, e 

questiona ainda a falta de diretor na santa casa, entende 

que esse processo de arrumar a casa é necessário acontecer, 

ter a atenção básica estruturada funcionando e resolvendo 

os casos, mas é fundamental que haja uma pessoa responsável 

pelo hospital municipal; então se o Dr. Klein tiver alguma 

informação a respeito, gostaria que nos relatasse, até 

porque só vai ser possível fazer com que a população mude a 

cultura de buscar o posto de saúde, acreditar e confiar de 

fato que o posto de saúde é resolutivo, quando a 

administração de fato conseguir garantir e assegurar 

minimamente o atendimento e esse atendimento passa 

necessariamente pelo requerimento do vereador Fi da Paiol 

que é a garantia do médico no posto de saúde, quando o 
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cidadão vai uma vez, duas e vai três e não encontra o 

médico, a pessoa diz que não vai mais naquele posto, vai 

direto na santa casa porque sabe que lá tem médico. Então 

essa garantia do profissional médico, do enfermeiro, da 

equipe da saúde na família no posto funcionando com a 

estrutura devida, isso é o primeiro passo, é fundamental 

pra poder vir aqui de peito aberto e falar para a população 

procurar o posto de saúde, que é lá que vão resolver seus 

problemas, santa casa é para emergência e urgência, mas é 

preciso ter essa garantia. Com a palavra o vereador Klein, 

falando que fica até assustado quando o vereador Marcio 

afirma categoricamente que o posto não vai abrir, até 

chegou atrasado porque estava conversando com o prefeito 

que informou que as equipes já estão montadas, a questão 

das horas extras, estão sendo vistas, falta apenas acertar 

um detalhe com o Wellington para abrir, e ainda sugeriu 

para o Wellington para ver se coloca dentro da programação 

do atendimento à noite do posto do Varjão, que o médico 

quando receitar um remédio, que ele tenha a sua disposição 

no posto, para que a pessoa não tenha que esperar a 

farmacinha abrir no outro dia e passar à noite com febre ou 

com dor, porque muitas vezes não tem recurso para comprar, 

então seria um atendimento pela metade, mas para isso é 

preciso verificar um farmacêutico para ficar a disposição 

do médico e estão vendo isso; mas existe toda uma boa 

vontade do prefeito Izauri e do gerente de saúde Wellington 

no sentido de realmente prestar um serviço de qualidade nos 

postos de saúde, e começa pelo posto de saúde do Varjão, 

estão se desdobrando para conseguir fazer as coisas e 

melhorar as unidades básicas de saúde no sentido do 

hospital ficar destinado às questões mais graves e 

necessárias. Essa cultura das pessoas procurarem os postos 
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de saúde vai acontecer quando forem atendidas, e já foi 

para edital a convocação de contratação de novos médicos 

para colocar onde não tem. Com a palavra o vereador Ederson 

Dutra, cumprimentou todos e disse que mais uma vez estão 

discutindo saúde pública aqui na câmara, mas diante das 

promessas pensa que primeiramente tem que valorizar os 

funcionários, auxiliar de enfermagem, técnico de 

enfermagem, enfermeiros e médicos que estão tocando o 

hospital sem comando, porque até hoje não tem diretor na 

santa casa, como bem lembrou o vereador Júnior; já está 

acabando o mandato e a área da saúde está sofrendo nas mãos 

desse prefeito, tanto o funcionalismo público como a 

população, agora é hora de mostrar serviço, ter atitude, 

chega de ficar prometendo, chega de vender ilusão, está até 

com medo do prefeito, estar mentindo para o líder dele, 

porque o Dr. Klein é um homem sério, mas daqui a pouco 

estará fazendo papel de bobo da corte, porque o prefeito 

fica falando que vai fazer e o Dr. Klein que é um homem de 

palavra, de moral que assumiu uma responsabilidade que 

ninguém queria pegar vai ficar com cara de tacho porque o 

prefeito não faz nada; precisamos de coisas concretas e 

quer acreditar que o posto do Varjão vai abrir, mas precisa 

começar pela raiz, com os funcionários. Com a palavra o 

vereador Marcio lembrando que no inicio do mandato veio 

aqui o diretor do hospital Fabio Bonicontro que foi embora 

da cidade por culpa do prefeito Izauri, devido a cobrança 

sobre as cirurgias eletivas que disse que estaria voltando 

e nada aconteceu, depois veio o Edvan que disse que em 

vinte dias voltaria as cirurgias eletivas, não aconteceu, 

agora o atual secretário Wellington veio e disse que iria 

voltar, que estava faltando alguns detalhes, mas até hoje 

não voltaram, estamos há dois anos e meio sem as cirurgias 
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eletivas, então só resta orar para que o posto do Varjão 

realmente abra a noite, mas é difícil. Em seguida o Senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovado. Com a 

palavra a Vereadora Rosangela, cumprimentou a todos e disse 

que falar da saúde é o ponto mais importante, porque 

realmente as pessoas a procuram para reclamar, porque tem 

falhas em todos os lugares, falha de médicos, falha de 

atendentes, mas o que mais quer entender é se o contrato ou 

concurso desses médicos é para atender por hora ou por 

número de pessoas? Porque se for por hora, tem que ter 

responsabilidade, tem que atender as quatro horas, e se não 

for trabalhar, a secretária da instituição tem que avisar a 

população que não vai ter atendimento, é preciso corrigir 

os erros e mudar essa história. Com a palavra o vereador 

Josias, falou que percebe que falta profissionalismo, falta 

amor, falta dedicação, respeito, não está generalizando, 

porque tem funcionário e médico bom que merecem todo 

respeito, mas existem àqueles que são oportunistas e está 

faltando a administração aplicar todos os procedimentos 

para serem reprendidos, a gestão tem que fazer esse papel, 

é fundamental para que as pessoas tenham responsabilidade. 

O Senhor Presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

Requerimento n° 022/2019 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhorita Milena Cristina Feuser, 

Gerente de Administração, requerendo que seja encaminhado a 

esta Casa de Leis um relatório atualizado dos projetos 

protocolados e/ou cadastrados junto ao Governo Federal, 

seja via Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de 

Repasse do Governo Federal (Siconv), ou outro sistema 

existente. O Relatório em questão, deve vir acompanhado da 
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cópia do protocolo a fim de facilitar o acompanhamento por 

parte do Legislativo. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, em seguida em votação, sendo aprovado. 

Requerimento n° 023/2019 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhorita Milena Cristina Feuser, 

Gerente de Administração, requerendo que seja encaminhado, 

a esta Casa de Leis, um relatório acompanhado da 

documentação comprobatória, das ações já adotadas pelo 

Executivo Municipal visando a aprovação e implantação do 

Plano de Cargos e Carreiras, de todas as categorias dos 

servidores públicos municipais do Poder Executivo. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador 

autor que cumprimentou a todos e disse que essa é mais uma 

das séries dos compromissos assumidos em campanha, está na 

revista da retomada do desenvolvimento o compromisso de 

viabilizar a implantação do projeto do plano de cargos e 

carreiras para todos servidores públicos; todos sabem que 

essa é uma demanda antiga, já passaram alguns prefeitos e 

nenhum teve essa iniciativa de aprovar de fato esse plano, 

que é para segurança jurídica não só para os servidores, 

mas também para a própria administração para saber os 

encargos que vai ter a cada ano e como foi um compromisso 

assumido e já fizeram requerimento nesse sentido, foi 

resgatado um processo que aconteceu em 2011 e 2012 na 

gestão do prefeito Zelmo, que foi contratada uma empresa 

para elaborar o plano e essa minuta foi entregue para a 

prefeitura, no qual tem cópia e fez a sugestão no ano 

passado de utilizar esse produto já praticamente pronto 

para fazer um estudo em cima dele para atualizar valores, 

nomenclatura, porque está bem encaminhado; então quer saber 
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o que já foi feito e que encaminhe cópia da documentação 

que comprove que os passos de fato já foram tomados. 

Entende que é de fundamental importância a implantação e 

implementação do plano de cargos e carreiras. Um aparte do 

vereador Ederson falando que comunga do mesmo pensamento e 

pediu ao Dr. Klein para conversar com o prefeito e 

intermediar junto aos funcionários públicos para trazer 

alguma coisa concreta através desse requerimento. O 

vereador Júnior agradeceu e disse que esse é seu intuito, 

trazer a luz os compromissos assumidos e espera que 

aconteça de fato. Um aparte do vereador Klein falando que 

passou a exercer a função de vereador na administração do 

Zelmo e logo que entrou fez um requerimento do plano de 

cargos e carreiras e foi conversar com o Zelmo que de 

imediato conversou com gerente de educação para formar uma 

comissão para elaborar o plano, alguns dias depois foi 

dissolvido a comissão e contratou uma empresa em Curitiba 

para fazer, pagou a primeira parcela do contrato, depois 

foi dispensada e não foi feito o plano, na administração do 

Léo não foi feito nenhum movimento nesse sentido e o 

prefeito Izauri colocou no programa de campanha dele que 

faria, então a cobrança é oportuna e vai conversar com ele 

ainda hoje sobre isso aí, pra ver de qual maneira será 

feito, mas acredita que pode formar uma comissão pra fazer 

e evitar gastos. O vereador Júnior agradeceu pelo 

compromisso do líder de levar as demandas que são trazidas 

aqui, porque não sabe se na prefeitura tem alguém ouvindo a 

sessão, então essa garantia o líder que é o Dr. Klein, com 

certeza vai executar com maestria. Com a palavra o vereador 

Ederson falando que também é preciso fazer o dever de casa, 

porque já fez um requerimento para implementar o plano de 

cargos e carreiras aqui, então pede ao presidente que 
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retome as discussões com os servidores da casa e vereadores 

para colocar em prática também. O Senhor Presidente disse 

que a título de resposta, informou que já foram tomadas as 

conversações a respeito do plano de cargos e carreiras da 

câmara pela mesa diretora.  O vereador Ederson agradeceu e 

disse que é preciso que as informações sejam mais 

transparentes. O Senhor Presidente disse que não entendeu o 

que o vereador Ederson quis dizer, mas informou que há 

muita transparência da sua parte e cabe ao vereador vir 

mais a essa casa procurar saber o que vem acontecendo. O 

vereador Ederson pediu para falar pela liderança e o Senhor 

Presidente negou por não haver matéria para discutir, em 

seguida o Senhor Presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. Requerimento n° 024/2019 de autoria do Vereador 

Símon Rogério Freitas Alves da Silva; expediente endereçado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, 

com providências para a Senhora Caroline Touro Beluque 

Eger, Gerente de Educação e Cultura, requerendo informações 

sobre a quantidade de alunos e de salas, que atendem a 

Educação Infantil e a Pré-Escola, da Rede Municipal de 

Ensino de Naviraí. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor que cumprimentou 

a todos e falou da sua preocupação a respeito das demandas, 

porque está sabendo que existem salas superlotadas e também 

vê que existe uma desorganização no sentido de vagas para 

os alunos, demandas de salas de aulas e número de 

professores, então quer chegar ao bom senso de organização, 

é preciso se colocar no lugar do profissional, não só de 

professores, mas de todo corpo de colaboradores, para 

atender essa alta demanda; então precisa terminar algumas 

salas de aulas como no Sol Nascente que começou um processo 

de construção e parou, no Ipê também não terminou e se for 
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necessário convocar mais profissionais. Um aparte da 

vereadora Lourdes falando que quando se fala em salas 

superlotadas, informou que tem escolas que foram fechas 

salas de aula, então é preciso saber o que realmente está 

acontecendo, se as crianças que se mudaram daquela região. 

Um aparte do vereador Júnior falando que não pode 

transformar as salas de aulas em depósito de crianças; e 

comentou que ouviu constantemente ser anunciado na rádio um 

relatório da gestão do executivo falando de várias obras, 

uma delas é a construção de seis salas da Escola José 

Martins Flores, a construção das duas salas do CIEI Zenaide 

e a retomada da creche do Ipê, sendo relatado como algo já 

realizado ou prestes a ser finalizado e todos sabem que 

está muito longe disto; acompanhou as filas das mães e pais 

pela escola José Martins Flores em fevereiro do ano passado 

e foi anunciado que logo no final do primeiro semestre de 

2018 estariam concluídas as obras das seis salas, mas só o 

que tem lá é terra, então passado um ano é preciso ter mais 

agilidade nas obras até para poder falar na rádio depois 

realmente daquilo que está acontecendo. Um aparte do 

vereador Josias falando que essa questão das vagas cresce a 

cada dia, existe sempre essa dificuldade, assim como 

crianças especiais que merecem atendimento diferenciado e 

por mais que se faça, ainda é pouco, mas essa questão é uma 

cobrança de todos os vereadores. O vereador Simon agradeceu 

a todos e falou que a preocupação de fato é eminente, não 

podem deixar acontecer todo ano essa dificuldade de pais 

arrumarem vagas para os seus filhos, então é preciso 

trabalhar para suprir essa demanda de vagas e também 

preservar a integridade física das professoras para que não 

fiquem mal psicologicamente e pede que o executivo tome 

providências diante dessa situação. Em seguida o Senhor 
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Presidente colocou em votação, sendo aprovado. Indicação n° 

001/2019 de autoria do Vereador Antônio Carlos Klein; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Wellington de Mattos Santussi, Diretor Executivo 

Hospitalar, e para a Senhorita Milena Cristina Feuser, 

Gerente de Administração, indicando melhorias, com 

urgência, no Laboratório Municipal, contemplando: - o 

conserto do ar condicionado da sala de recepção; - a 

colocação de cortinas ou adesivos, que diminuirão a entrada 

de sol e calor, na sala de recepção e nos vidros das 

janelas de todo o prédio; - a instalação de cobertura na 

frente do laboratório, para minimizar a ação do sol nas 

janelas de vidro, bem como proporcionar melhor conforto 

para as pessoas que aguardam seu atendimento, em horário 

anterior a abertura da sala de recepção; - a reforma ou 

troca de cadeiras quebradas, na recepção e demais 

dependências do Laboratório; - o conserto ou a troca dos 

armários, que estão danificados e sem condições de uso; - o 

conserto ou a troca dos vasos sanitários, dos banheiros 

masculinos e femininos, que não têm pressão da água das 

caixas, e que se encontram entupidos sem condições de uso; 

- a troca das banquetas de trabalho dos funcionários do 

laboratório; - a troca ou reforma da maca de coleta de 

material dos pacientes; - a troca da cadeira de coleta de 

sangue; - a reforma e manutenção das máquinas de 

esterilização. Com a palavra o vereador falou que fez esse 

requerimento em janeiro porque o ar condicionado do 

laboratório estava queimado e verificou que existiam outras 

coisas que deveria fazer e levou a reivindicação pra Milene 

que chamou o Wellington que de pronto já foi providenciado 

um novo ar condicionado, colocados adesivos em todos os 
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vidros da frente e demais concertos já foram encaminhados, 

então como quase tudo já foi solucionado, só encaminhar no 

sentido de ficar registrado mesmo. O Senhor Presidente 

solicitou à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. Indicação n° 011/2019 de autoria dos Vereadores 

Ederson Dutra e Márcio André Scarlassara; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Simon Rogério Freitas 

Alves da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, 

indicando que seja viabilizada a realização de uma 

audiência pública nesta Casa de Leis, para discutir sobre o 

Centro de Hemodiálise do município de Naviraí-MS. Com a 

palavra o vereador Marcio Scarlassara falando que há anos é 

falado sobre a hemodiálise no município, e conseguiram 

avançar um pouco em relação ao prédio, mas é preciso ter 

profissionais qualificados, ter uma estrutura montada, 

materiais, licenças e também discutir sobre o assunto e 

ninguém melhor que os pacientes para falar, porque esse 

centro não irá atender somente Naviraí, então é preciso 

trazer a população e os vereadores das cidades vizinhas até 

aqui para discutir. Em uma reunião com o Geraldo Resende, 

ele foi enfático ao falar que é preciso estar licitando 

equipamentos e a empresa que vai fazer a hemodiálise, não 

podemos criar uma expectativa de chegar ao final do ano e 

não inaugurar por falta de tudo, então é preciso criar uma 

comissão com vereadores, pacientes e profissionais da saúde 

para fazer uma audiência pública e que seja feito o mais 

econômica possível para não onerar a câmara. Com a palavra 

o vereador Klein falando que sempre fez requerimento 

referente a hemodiálise em Naviraí, era uma bandeira 

carregada pelo Seu Sakae Kamitani que até se dispôs a 

construir o prédio e a trazer uma empresa de hemodiálise do 

estado de São Paulo juntamente com o Dr. Antonito, mas 
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depois  eles faleceram e não viabilizou; mas agora o prédio 

está sendo construído e a previsão do término da obra é 

para o mês de junho, já está adiantada conversações com 

empresas para vir se instalar, vai haver uma participação 

do governo do estado, porque a hemodiálise é uma obrigação 

do estado e não do município, então está caminhando e não 

acha que seria necessário ter gasto com uma audiência 

pública agora, talvez alguma reunião seria mais viável no 

sentido de fiscalizar para ver se vai concluir mesmo até 

junho. Pela liderança o vereador Marcio disse que a 

audiência ou reunião seria a mesma coisa, o que importa é 

ter uma comissão com pacientes pra ver como está o 

andamento das obras e ter um cronograma para não ser 

enganados, porque está faltando muita coisa ainda para a 

hemodiálise entrar em atividade em Naviraí, então é preciso 

ter uma audiência para debater. Com a palavra o vereador 

Josias falando que na verdade o governo do estado só fica 

fazendo promessas e não faz nada. Um aparte do vereador Fi 

da Paiol falando que no passado não muito distante foi 

oferecido a construção do prédio e ajuda para tocar a 

hemodiálise em Naviraí e não foi feito, então os vereadores 

desse mandato tem que cobrar muito firme o prefeito, o 

deputado da cidade Onevan de Matos, porque deputado não 

pode ser adversário de prefeito, tem que ser parceiro, para 

que aconteça de fato, e para que no outro mandato não 

tenham que estar falando a mesma coisa aqui. Um aparte da 

Vereadora Lourdes falando da sua indignação pela demora 

dessa construção, porque o dinheiro para construir chegou 

há muito tempo. O vereador Josias comentou como é difícil e 

desgastante para as pessoas que fazem esse tratamento, 

porque tem que viajar para Dourados, Ponta Porã, então esse 

governo é muito falho. Com a palavra a vereadora Rosangela 
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falando que o prefeito tem que se lembrar, que o deputado 

Onevan de Matos está aqui de braços abertos para ajudar, 

mas o prefeito tem que ter a disposição e a humildade de 

chegar até o Onevan. Com a palavra o vereador Marcio 

falando que o deputado está aqui para atender todo o 

estado, mas o problema aqui é questão de gestão, o prefeito 

que tem que procurar os deputados e pedir ajuda. O vereador 

Klein sugeriu que seria o caso de criar uma frente 

parlamentar para verificar isso a fundo. O vereador Júnior 

comentou que a obra em si já está atrasada, mas 

tecnicamente é o menor dos problemas, a hemodiálise precisa 

funcionar e para funcionar precisa ter financiamento, 

governo do estado e governo federal vão ter que pagar essa 

conta. E esse ano o governo Azambuja não fez repasse de 

nenhum centavo para saúde de Naviraí, em nenhuma das linhas 

de financiamento, nem da atenção básica, nem do hospital, 

os últimos repasses foram feitos em dezembro. Então tem que 

ser discutido sim, porque existem vários aspectos que 

precisam ser bem amarrados para que não comece um serviço 

há tanto tempo sonhado pelos pacientes da hemodiálise e ter 

que parar dois ou seis meses depois por falta de 

participação do governo do estado. O vereador Fi da Paiol 

comentou que só o hospital municipal custa para o município 

em torno de um milhão e seiscentos mil por mês, isso pra 

atender toda região e até agora o governo do estado não fez 

o repasse de nenhum centavo e estamos aqui sempre 

discutindo saúde, é preciso quebrar as barreiras, se o 

prefeito não procura o deputado, os vereadores tem que 

procurar porque o deputado pode intervir muito por Naviraí, 

ele pode mais do que todos os vereadores fazer contato com 

o governador do estado para que ele libere esse dinheiro 

pra Naviraí. Com a palavra o vereador Ederson Dutra falando 
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que gostaria de fazer um esclarecimento sobre o pedido da 

questão de ordem, porque todos sabem o respeito e 

consideração que tem pela mesa diretora, tanto no mandato 

como na vida pessoal, mas o vereador tem a prerrogativa de 

fala e quando a mesa diretora cessa esse direito de fala 

como foi passado agora a pouco, fere o regimento interno da 

casa, porque mesmo na discussão, no artigo 167 inciso 4º dá 

o direito das explicações pessoais, mas essa casa de leis 

vai continuar a harmonia seguindo o regimento interno; e 

mediante ao seu requerimento e do Marcio, falou que o 

vereador o procurou querendo fazer uma audiência pública 

sobre a hemodiálise, onde disse que seria oportuno e que 

tinha passado da hora, onde foram visitar alguns pacientes 

quando tinham chegado da hemodiálise e o que constatou foi 

uma situação caótica de dor e sofrimento, ninguém consegue 

mensurar aquilo; estão sofrendo por falta de apoio 

financeiro, por causa de dinheiro que foi prometido em 

campanha e nada foi feito até agora. Por isso que 

precisamos fazer essa audiência pública, com a presença 

todos os pacientes para que olhem diretamente para o 

prefeito para cobrar essa promessa de campanha, isso se o 

prefeito comparecer nesta casa de leis; porque está difícil 

dar desculpas sobre as promessas não cumpridas do prefeito; 

é preciso que esse prefeito fique de frente com os 

problemas da população, ele tem que ir pra cima da saúde e 

resolver os problemas, assim como os vereadores que são 

cobrados em todos os momentos nas ruas. O Senhor Presidente 

solicitou à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. Indicação n° 012/2019 de autoria do Vereador Ederson 

Dutra e Márcio André Scarlassara; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Simon Rogério Freitas Alves da Silva, 

Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, indicando que 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

seja viabilizada a realização de uma audiência pública 

nesta Casa de Leis, para discutir sobre a saúde pública de 

Naviraí, a respeito das cirurgias eletivas que não estão 

sendo realizadas no Hospital Municipal do Município de 

Naviraí-MS "Antônio Augusto dos Santos - Virote". Com a 

palavra o vereador Marcio falando que é necessário discutir 

sempre sobre a saúde em Naviraí porque não está 

funcionando, então em toda sessão irá falar, porque sempre 

recebe reclamações, assim como muito vereadores receberam a 

respeito de uma senhora de noventa anos que está com o 

fêmur quebrado no hospital e nada pode fazer, a única coisa 

que fez foi ligar para a Tereza Cristina em Brasília 

pedindo ajuda, mas agora ela trabalha na agricultura e fica 

mais difícil. Mas já estamos há dois anos aqui debatendo 

sobre as cirurgias eletivas e a única coisa que fizeram foi 

arrumar uma van para levar algumas pessoas pra Dourados 

apenas pra fazer exames e nenhuma cirurgia ainda. Um aparte 

do vereador Júnior do PT falando que já estamos ouvindo 

desculpas enquanto comissão de saúde, desde 2017, faz dois 

anos que falam que falta comprar isso, que está resolvendo 

aquilo para a retomada desse serviço, mas já foi passada 

umas dez datas e nenhuma foi cumprida, é vergonhoso o que 

está acontecendo, então vossa excelência está correta em 

levantar essa discussão. O vereador Marcio disse que é 

preciso discutir e trazer a tona os problemas, porque ele 

atende muitas pessoas precisando de cirurgias, vesícula, 

hérnia e tantas outras. Um aparte do vereador Ederson 

falando que temos um urologista, otorrino e outros 

especialistas que atendem, mas não podem operar, porque não 

temos estrutura para fazer as cirurgias. O vereador Marcio 

disse que é necessário voltar a fazer as cirurgias, então 

pede aos colegas encarecidamente para discutir e debater 
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sobre isso através da audiência pública para tentar 

resolver. Com a palavra o vereador Klein falando que foi 

feita uma audiência pública discutindo a saúde pública 

recentemente, mas os vereadores Marcio e Ederson que são os 

autores desse pedido não compareceram na audiência pública 

e em nenhuma das reuniões das comissões que foram formadas, 

então vai discutir o mesmo assunto em que a comissão que 

foi o Júnior, Cris Gradella e Fi da Paiol que fizeram um 

trabalho minucioso de levantamento das questões da saúde, 

mostraram o que precisa, já sabemos exatamente qual é o 

problema da saúde de Naviraí, agora temos que sair do 

discurso e ir lá para resolver a questão; a audiência 

pública foi feita, tudo isso que está querendo discutir já 

foi discutido e já estão sendo tomadas medidas e 

providências pra resolver, já sabemos o diagnóstico da 

saúde, agora precisamos resolver a questão com medidas 

concretas junto ao prefeito, ao gerente de saúde e ao 

governo do estado, então em sua opinião acha totalmente 

desnecessária mais uma audiência pública. Pela liderança do 

PSB o vereador Marcio disse que não compareceu porque no 

dia poderia estar no hospital atendendo as pessoas que o 

chamam, mas dá os parabéns ao excelente trabalho que foi 

feito pela comissão levantando todos os pontos, mas até 

agora nada foi resolvido, então é preciso fazer outra 

audiência e se não resolver fará dez. Um aparte do vereador 

Ederson justificando sua ausência naquela audiência 

pública, informando que a sua mãe estava com problemas de 

saúde, então não pode comparecer; mas lembra-se que aquela 

audiência pública foi um circo, com o prefeito e o deputado 

discutindo, então com todo respeito ao Dr. Klein, que já 

fez a dele, parabéns corre atrás; mas agora é a vez deles 

fazerem essa audiência e assumir a responsabilidade porque 
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acredita que perante a população eles têm uma voz mais 

direta do que o líder do prefeito por viverem o problema, 

mas convida o dr. Klein pela experiência que tem para 

ajudar nessa audiência pública, porque tem certeza que ele 

tem muito para contribuir, e aproveitar usar aquela 

audiência como experiência para que essa dê certo. O 

vereador Marcio disse que com certeza será feita essa 

audiência pública e trazer realmente a tona os problemas da 

população que precisa fazer as cirurgias e olhar bem para a 

cara do prefeito. Um aparte da vereadora Rosangela Sofa 

falando que pediu uma lista de espera de realizações de 

cirurgias eletivas na especialidade de histerectomia, no 

qual temos 32 duas mulheres sangrando, aguardando a 

retirada do útero, para que não possa evoluir para um 

câncer; de que adianta falar de outubro rosa e ficar com a 

campanha no papel, é preciso ter atitude, é preciso fazer 

prevenção, é preciso atacar exatamente no momento onde não 

existe doença ainda. Então entrou em contato com o Conselho 

Estadual dos Direitos das Mulheres, pediu para marcar uma 

reunião amanhã a tarde com o conselho municipal dos 

direitos das mulheres, e convida as mulheres que tem esse 

problema para participar da reunião que acontecerá às 16 

horas aqui na câmara. O vereador Marcio falou que esse 

número que a vereadora mostrou dispensa comentário da 

necessidade dessa audiência pública para falar sobre as 

cirurgias eletivas. Um aparte do vereador Fi da Paiol 

falando que não vai votar contra essa audiência pública, 

mas como disse o vereador Klein todos já sabem o que está 

precisando melhorar na saúde, mas agora o que é preciso 

fazer é como a vereadora Rosangela vai fazer, pegar as 

pessoas que estão precisando fazer algum tipo de 

tratamento, sentar com as lideranças políticas e ter ação 
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pra tentar resolver. Um aparte do vereador Josias de 

Carvalho parabenizando o vereador Marcio pela garra quando 

fala de saúde, que briga, vai atrás, luta, mas não poderia 

deixar de ressaltar que tecnicamente o Vereador Klein tem 

contribuído muito também no tocante a saúde, assim como os 

demais vereadores, mas todos sabem do momento caótico da 

crise financeira e econômica desse país que também atingiu 

os municípios, mas espera que nesse novo governo Bolsonaro 

as coisas possam melhorar para todos os municípios. O 

vereador Marcio disse que a união faz a força, então não 

podemos parar de lutar aqui pela população e principalmente 

pela saúde. O Senhor Presidente falou que gostaria que os 

autores das indicações que solicitam as audiências que 

revissem para que os dois assuntos fossem debatidos na 

mesma audiência. Em seguida solicitou à 1ª Secretária que 

faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 015/2019 de 

autoria do Vereador Josias de Carvalho e outros; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, indicando que seja realizado pelo Poder Executivo, 

um estudo para a elaboração de um Projeto de Lei que isenta 

do pagamento de IPTU os templos religiosos que estejam 

instalados em imóveis locados. Com a palavra o vereador 

Josias falando que quando faz um pedido desse não é para 

atender apenas uma igreja, mas todas, porque a igreja seja 

qual for, tem um papel fundamental dentro da sociedade, que 

são as boas obras que caminha juntamente com a fé. Um 

aparte do vereador Marcio falando que esteve no presídio 

hoje e conversou com o pastor Cristiano que assumiu a 

presidência do conselho de pastores e iniciou hoje mais uma 

aula sobre o estudo bíblico, então é fundamental dar total 

apoio seja qual igreja for, porque através da fé e das 

igrejas estamos recuperando muitos jovens dependentes 
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químicos em Naviraí, então essa solicitação vem de encontro 

com a necessidade da população. Um aparte do vereador 

Júnior falando que essa preocupação com o papel fundamental 

das igrejas na nossa sociedade, nada mais é do que 

reconhecimento daquilo que não conseguimos medir em 

números, reconhecimento do bem intangível que é o trabalho 

das igrejas para a nossa sociedade, o salvar vidas, 

recuperar famílias, não existem indicadores da assistência 

social ou da saúde que consiga medir o trabalho das 

igrejas, mas nós já vivemos isso, nós sabemos a diferença 

que faz nas nossas vidas, então todo projeto, toda 

proposta, toda intervenção que esta casa fizer em favor do 

trabalho das igrejas terá sempre seu total apoio e 

reconhecimento. O vereador Josias agradeceu a presença do 

Ribersan cantor de música gospel e presidente da associação 

beneficente Portas Abertas, que faz um trabalho de resgate 

das pessoas que já perderam a fé em Deus e na vida; 

continuando lembrou que fez um projeto que foi aprovado e 

promulgado por esta casa de leis porque o executivo perdeu 

o prazo, e como foi feito a isenção dos prédios próprios 

religiosos, ficou de fora os templos locados e como é uma 

matéria orçamentária, fez essa indicação justamente para o 

prefeito atender esse segmento que não foi privilegiado 

pela lei, e o prefeito concordou que após a indicação ser 

aprovada pelos nobres edis, vai enviar para esta casa o 

projeto para que esse IPTU também não seja cobrado pela 

prefeitura. O Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária 

que faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 017/2019 

de autoria da Vereadora Rosangela Farias Sofa; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para o Senhor Welligton de Mattos 

Santussi, Gerente de Saúde, indicando que sejam 
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contemplados os moradores da Vila Industrial, localizada à 

margem da BR 163, com atendimento médico e odontológico. 

Com a palavra a vereadora autora comentando que temos o 

atendimento na cidade, no assentamento Juncal, mas no 

bairro Beira Rio que é a Vila Industrial não temos 

atendimento, até porque não dispõe de um local para receber 

o médico ou dentista, e agora com a desativação da escola 

vai ter um prédio ocioso que vai ser ocupado com alguns 

projetos, mas o mais importante é a saúde da população que 

não dispõe de um veículo para todo momento vir pra cidade, 

então gostaria que o prefeito e o gerente de saúde dessem 

uma atenção melhor para as pessoas daquele bairro para ter 

mais dignidade quanto à saúde bucal e corporal. O Senhor 

Presidente solicitou à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Indicação n° 019/2019 de autoria 

do Vereador Márcio André Scarlassara e Ederson Dutra; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Welligton de Mattos Santussi, Gerente de Saúde, e para a 

Senhora Milena Cristina Feuser, Gerente de Administração, 

indicando que seja feita à manutenção, à higienização e os 

reparos necessários em todas as cadeiras, do Hospital 

Municipal do Município de Naviraí-MS "Antônio Augusto dos 

Santos - Virote". Solicito, ainda, que seja feita a troca 

das cadeiras nas quais não há como fazer reparos e nem a 

devida manutenção. O atendimento da solicitação 

supramencionada poderá ser realizado por meio de parcerias 

público-privadas. Destacamos, inclusive, que já existe o 

Projeto de Lei nº 41, de 23 de outubro de 2018, aprovado 

por esta Casa de Leis, aguardando a sanção do Poder 

Executivo, que "Institui o Programa Municipal de Parcerias 

Público-Privadas, e dá outras providências". Com a palavra 
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o vereador Marcio Scarlassara falando que é cansativo ficar 

debatendo, mas é necessário estar cobrando pra termos uma 

Naviraí melhor; então faz a cobrança para que o prefeito 

faça a sanção da Lei nº 41/2018 para aderir a parceria 

público-privada para que troque as cadeiras do hospital 

municipal que estão todas rasgadas, sendo impossível fazer 

a higienização, podendo até causar contaminação, é 

vergonhosa a situação e espera que a vigilância sanitária 

vá até o hospital municipal para ver o estado das cadeiras. 

Um aparte do vereador Josias parabenizando o vereador e 

falando que também já fez essa cobrança para o conserto 

dessas cadeiras e até falou com o prefeito, mas espera que 

agora alguma coisa seja feita. O vereador Marcio disse que 

falta uma gerente no hospital, deveria colocar uma mulher 

no cargo. Um aparte do vereador Ederson falando que quando 

viu as fotos, disse que seria complicado falar de cadeira, 

porque já tem um precedente meio preocupante de quando 

falou de uma cadeira e virou uma polêmica na cidade, mas 

são nos detalhes que percebemos uma administração, e pra 

enxergar essas coisas teria que ter um diretor na santa 

casa, porque técnicos de enfermagem e enfermeiros não tem 

tempo pra isso. Mas já que não temos prefeito, temos um 

presidente aqui e podemos dar um jeito de fazer a troca 

dessas cadeiras, vamos dar as cadeiras da câmara porque a 

população doente merece muito mais sentar nessas cadeiras 

boas do que vereadores, prefeito e gerentes e não está 

fazendo demagogia não, é só falar com o tribunal de contas 

pra devolver um dinheiro que tem em caixa, fazer um acordo 

com esse prefeito pra trocar a mobília do hospital, porque 

não dá pra ficar aqui o tempo todo fazendo esse tipo de 

cobrança. O vereador Marcio disse que foi uma ideia 

fabulosa, poderia emprestar essas cadeiras para o hospital 
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municipal até que o prefeito arrume todas, porque aquelas 

cadeiras não tem mais como sentar; e como o presidente 

Simon é uma pessoa sensata, fala pouco, mas quando fala 

fere, então tem que conversar com o prefeito Izauri. O 

Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Indicação n° 020/2019 de autoria 

do Vereador Josias de Carvalho; expediente endereçado ao 

Senhor Unilson Barreto Morales, Supervisor da Unidade 

SANESUL de Naviraí-MS, com providências para o Senhor 

Joelson Rocha Andrade, engenheiro da construtora Artec S/A, 

indicando que sejam realizados, com mais agilidades, os 

reparos no asfalto, onde foram instaladas as redes de 

esgoto sanitário, pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso 

do Sul S. A. - SANESUL. Com a palavra o vereador autor 

falando que estava passando na Avenida Amambaí no Jardim 

Paraíso, acompanhando aquele serviço que é de 

responsabilidade da Sanesul, mas que terceirizou para a 

Empresa Artec, que estão fazendo os buracos, deixando a 

terra no asfalto e os moradores e comerciantes estão 

chateados pela bagunça que está causando. Um aparte do 

vereador Fi da Paiol falando que seria interessante o 

engenheiro da prefeitura acompanhar esse tapa buraco, 

porque também tem o dinheiro da prefeitura. O vereador 

Josias disse que essa responsabilidade é da Sanesul, que 

deveria ter contratado uma empresa que tenha os 

equipamentos certos para fazer um serviço de qualidade. Um 

aparte da vereadora Lourdes falando que deveriam ter feito 

primeiro esse serviço de esgoto para depois fazer o 

asfalto. O vereador Josias disse que isso é total falta de 

planejamento. O Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária 

que faça o encaminhamento da mesma. Moção de Congratulação 

n° 003/2019 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e 
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outros Edis; expediente endereçado ao Senhor Mário Gazin, 

proprietário da empresa, Móveis Gazin, apresentando nossas 

congratulações e nosso reconhecimento, por acreditar no 

potencial do nosso município, e pela dedicação em 

contribuir na geração de empregos, participando, assim, do 

crescimento e do desenvolvimento de Naviraí. O empresário 

Mário Gazin iniciou suas atividades em 1969. Desde o ano 

2000, o senhor Mário atua em nosso Município, e sua empresa 

vem se tornando referência no comércio de representação de 

móveis. Filho de um pequeno agricultor, seu maior sonho era 

ser patrão, e conseguiu isso por meio do seu trabalho e da 

sua dedicação. O paranaense Mário Gazin trabalhou desde 

muito pequeno. Começou seu trabalho como sapateiro, depois 

padeiro, garçom e, por fim, trabalhou fazendo serviços 

gerais em uma loja, a qual depois acabou por comprá-la. 

Assim nasceu a Gazin, uma empresa que começou muito 

pequena, mas que, hoje, tornou-se referência em nosso país. 

O maior patrimônio e orgulho do senhor Mário Gazin é passar 

para o seu filho a força e o amor pelo trabalho. O senhor 

Mário Gazin apostou na iniciativa de alguém que deixou de 

sonhar, comprando uma pequena loja em atividade, e 

transformando, em cinco décadas, na quarta maior rede de 

varejo do Brasil. Hoje, essa Casa de Leis reconhece e 

agradece seus investimentos e seu trabalho em nosso 

Município. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador autor que discorreu sobre as qualidades 

e humildade do Senhor Mário Gazin. Em seguida o Senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovada. Moção de 

Congratulação n° 004/2019 de autoria do Vereador Ederson 

Dutra; expediente endereçado ao Senhor Sérgio Stefanello 

Júnior, proprietário do Stefanello Jr. Auto Posto, 

apresentando nossos sinceros cumprimentos, parabenizando-o 
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pela inauguração de mais um empreendimento em nossa cidade. 

Não poderíamos deixar de manifestar o nosso reconhecimento 

a esse jovem empresário, que vem contribuindo para o 

fortalecimento e para o desenvolvimento de Naviraí. O 

Stefanello Jr. Auto Posto, inaugurado no dia 16 de 

fevereiro do corrente ano, conta com uma ampla e moderna 

estrutura, para melhor atender à nossa cidade e região. 

Desta forma, ficamos felizes em congratular esse jovem 

empreendedor, desejando-lhe sucesso e efetiva continuidade 

profissional, em nome do Poder Legislativo Municipal. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida em 

votação, sendo aprovada. Moção de Pesar n° 001/2019 de 

autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior e 

outros Edis; expediente endereçado aos familiares do Senhor 

Ma Yick ON, apresentando nossas mais sinceras condolências 

pelo seu falecimento, ocorrido no dia 13 de fevereiro do 

corrente ano. Rogamos a Deus que o receba com alegria, em 

sua morada eterna. Pedimos a Deus, também, confiando em sua 

infinita misericórdia, para que Ele conceda sabedoria, 

força e discernimento aos familiares, nesse momento tão 

difícil. O Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária que 

faça o encaminhamento da mesma. Moção de Pesar n° 002/2019 

de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior e 

outros Edis; expediente endereçado aos familiares do Senhor 

Sebastião Galvan, apresentando nossas mais sinceras 

condolências pelo seu falecimento, ocorrido no dia 15 de 

fevereiro do corrente ano. Rogamos a Deus que o receba com 

alegria, em sua morada eterna. Pedimos a Deus, também, 

confiando em sua infinita misericórdia, para que Ele 

conceda sabedoria, força e discernimento aos familiares, 

nesse momento tão difícil. O Senhor Presidente solicitou à 

1ª Secretária que faça o encaminhamento da mesma. Tribuna. 
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Usou a tribuna o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Junior 

que cumprimentou Excelentíssimo Senhor Presidente, 

excelentíssimos vereadores, vereadoras, falando que 

gostaria de fazer um reconhecimento e agradecimento público 

a atuação do deputado federal Vander Loubet, porque hoje 

teve a informação que a emenda no valor de um milhão de 

reais que foi encaminhada para a prefeitura de Naviraí para 

a aquisição de uma escavadeira hidráulica e uma pá 

carregadeira, já está em processo de licitação; uma emenda 

importante que vem para equipar e melhorar o maquinário da 

prefeitura para atuação nas estradas vicinais, no combate 

às erosões, como nas ruas do Jardim Paraíso que estão em 

petição de miséria, sem a menor condição de 

trafegabilidade, principalmente depois da chuva que deu 

hoje, mas são ruas que tem encaminhamento para serem 

asfaltadas por conta da pactuação que foi feito com a 

Sanesul, mas esse asfalto não sai nunca; então quer 

parabenizar e agradecer ao deputado Vander Loubet por se 

importar com o nosso município, e ainda ao ex-deputado Zeca 

do PT, que tiveram a sensibilidade e atenderam ao seu 

pedido, que na semana passada receberam um trator com 

implementos para o Instituto Federal de Naviraí, onde ele 

teve atuação na implantação do curso de agronomia nessa 

cidade, futuramente a implantação do campus de ciências 

agrárias e tem certeza que esse maquinário vem de encontro 

a potencializar Naviraí como um polo universitário e 

educacional. Por fim pediu licença aos demais ouvintes, mas 

falou direcionado aos funcionários públicos municipais da 

prefeitura municipal, porque têm recebido de algumas 

categorias, informações de que a gestão municipal tem 

utilizado da bandeira de regionalização da saúde, que é 

algo sério que está sendo discutido por esta casa de leis, 
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como desculpa para não valorizar o servidor público 

municipal; o que se tem ouvido é que o plano de cargos e 

salários é um pleito legítimo, a valorização que está 

pedindo é legítima, mas só vai conseguir fazer depois que 

regionalizar a saúde, porque vai desafogar a prefeitura e 

sobrar dinheiro, vai baixar o índice e vai conseguir 

valorizar o servidor público. Então fala com conhecimento 

de causa de quem está participando de todas as discussões 

da regionalização da saúde, que é mentira, é falta de 

respeito com o servidor e desvaloriza todo o trabalho sério 

que está sendo realizado, não só pela câmara, mas também 

por alguns setores da administração pra poder conseguir de 

fato que o financiamento da saúde do município seja 

melhorado pelo governo do estado, que haja uma participação 

maior dos municípios vizinhos, mas isso não vai ser a 

salvação. A tendência é melhorar sim a gestão da saúde, é 

ter um aporte financeiro maior, mas não vai servir para ser 

o fator determinante para a valorização do servidor 

público, não acreditem nisso, isso não é verdade, não vai 

sobrar esse dinheiro todo, não vai baixar tudo isso no 

índice só com a regionalização da saúde; o que precisa 

acontecer de imediato é uma reforma administrativa, 

enquanto não reduzir a quantidade de cargos comissionados, 

a quantidade das gratificações que são dados a esses cargos 

comissionados não tem como ter uma melhora no índice da 

folha, não tem como discutir isso com o servidor, não dá 

para tratar o servidor público dessa forma; então conclui 

falando que em 2017 a desculpa para o servidor público é 

que o projeto do organograma já viria para a câmara e iria 

resolver todos os problemas, iria haver uma valorização 

real do servidor, isso não aconteceu até hoje e quando 

mandaram o projeto do organograma, mandou criando cargo a 
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mais do que exige. Agora a desculpa é a regionalização da 

saúde, não é verdade. A regionalização é uma coisa boa sim, 

estão lutando para que isso aconteça e todos sabem que o 

estado precisa participar efetivamente com mais recursos no 

município que atende a região, mas isso não pode ser usado, 

é uma irresponsabilidade usar essa bandeira que é tão 

importante para poder enganar o servidor público, não 

acredite nisso. As discussões de valorização do servidor, 

de implantação de cargos e carreiras, precisa seguir firme, 

não adiem, não deixem pra depois esse pleito, daqui a pouco 

estarão discutindo o reajuste desse ano, agora é a hora de 

discutir todos os direitos que julgam ser necessários para 

valorização do seu trabalho. No mais agradeceu a presença 

de todos, aos ouvintes e desejou uma boa semana. Vereador 

Josias de Carvalho cumprimentou a todos os presentes e 

agradeceu a ONG Mãos e Patas que tem feito um trabalho 

espetacular, resgatando e tratando os animais das ruas para 

fazer a doação deles, parabeniza por esse trabalho tão 

importante em nosso município; por isso que entrou com o 

projeto de lei que dispõe sobre a criação do Abrigo 

Municipal de Cães e Gatos no Município de Naviraí-MS, para 

passar também essa responsabilidade para o poder público 

que tem muito mais condições de ajudar e assumir esse 

espaço. Disse ainda que gostaria de falar um pouco dessa 

gestão municipal, porque todos sabem que o prefeito tem 

feito uma gestão difícil, mas que ao longo desses dois anos 

tem trabalhado muito, porque colocar uma casa em ordem não 

é fácil, ainda mais quando é um órgão público e tem àqueles 

que têm seus próprios interesses e não visam a sociedade, 

nem a situação do outro, por isso fazem as críticas para 

desconstruir, mas todos sabem que o prefeito faz uma gestão 

com responsabilidade e gradualmente tem feito importantes 
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conquistas para que as coisas possam efetivamente acontecer 

e andar de maneira sólida e coesa. A câmara através dos 

vereadores tem feito muitas cobranças e críticas, mas são 

críticas construtivas para que todos tenham um 

relacionamento mais harmônico, não é como essa câmara que é 

sempre cobrada pela a sociedade e muitas vezes com críticas 

destrutivas nas redes sociais, onde muitas vezes tem que 

entrar com ação criminal e pedir esclarecimento. Mas 

parabeniza essa gestão, porque acredita que daqui dois anos 

o próximo prefeito pegará uma prefeitura enxuta, que só 

será reconhecida daqui dez anos. 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 dezenove dias 

do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove. 
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