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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26/02/2019. 

 

Aos vinte e seis 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 2ª Sessão Ordinária 

de 12/02/2019 encontra-se a disposição na secretaria desta 

casa de leis. Ofício nº 002/2019 da Vereadora Maria 

Cristina Tezolini Gradella, enviando atestado médico em 

justificativa às ausências nas Sessões Ordinárias 1ª, 2ª, 

3ª e 4ª do ano legislativo de 2019. O Senhor Presidente 

informou que as ausências da Excelentíssima Senhora 

Vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella, nas referidas 

sessões encontram-se devidamente justificadas. Ofício n° 

048/2019/NAVIRAIPREV enviado pelo Senhor Moisés Bento da 

Silva Júnior, Diretor Presidente do NAVIRAIPREV, 

encaminhando cópia do balancete relativo ao mês de janeiro 

de 2019; O Senhor Presidente informou que o balancete 

encontra-se disponível na Secretaria desta Casa de Leis. 
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Apresentação dos Projetos. Projeto de Lei nº 10/2019 de 

autoria do Poder Executivo Municipal; que em súmula: 

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento, com 

o Rotary Clube de Naviraí, e dá outras providências. O 

Senhor Presidente colocou em discussão o pedido de regime 

de urgência, solicitou a palavra o vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior, desejou bom dia a todos e requereu 

explicação a respeito da motivação do regime de urgência, 

porque no seu mandato tem por regra votar regime de 

urgência só quando realmente se configura urgência. Não dá 

por falta talvez de planejamento prévio, ter que votar no 

afogadilho. Então se algum dos vereadores tiver alguma 

informação a respeito que justifique de fato regime de 

urgência, pode contar com seu voto, caso contrário é 

contra. Solicitou a palavra o vereador Ederson Dutra que 

cumprimentou a todos e disse que comunga do mesmo 

pensamento do vereador Júnior, porque o executivo pede 

regime de urgência e encaminha sem explicações e sem ao 

menos informar ao seu líder a real situação do pedido de 

urgência. Solicitou a palavra o vereador Antônio Carlos 

Klein falando que não foi informado da necessidade do 

pedido de urgência, mas tem conhecimento desse projeto 

aluno nota 10, até porque esteve presente junto com o 

pessoal do Rotary na receita pra sair uma certidão negativa 

que eles precisavam para poder receber essa doação. O 

pedido de urgência é porque o Rotary tem um prazo pra 

realizar essa entrega de prêmios e é por esses dias e se 

não votar em regime de urgência não dá tempo de fazer a 

transferência do recurso financeiro e fazer a compra dos 

tablets para fazer a entrega aos alunos nota 10. O vereador 

Ederson solicitou um aparte para falar que o executivo 

deveria dar explicações sobre o pedido de urgência, mas o 
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projeto em si é de suma importância, então é favorável a 

aprovação do pedido de urgência e espera tramitar o projeto 

o mais rápido possível. O vereador Klein disse que o 

projeto acabou vindo tarde pra câmara porque o pessoal do 

Rotary foi de última hora solicitar, foi tudo muito rápido 

também pra prefeitura, então em nome do executivo pede 

desculpas pelo atropelo e espera que não aconteça outras 

vezes. O Senhor Presidente disse que os vereadores Júnior e 

Ederson estão cobertos de razão e espera que eles tenham 

mais cuidado ao mandar um projeto em regime de urgência pra 

esta casa, porque é preciso o mínimo de esclarecimentos. 

Mas acredita que esse atropelo foi porque o evento já 

aconteceu e estão tentando correr atrás do prejuízo para 

jogar a culpa nos vereadores. Em seguida colocou em votação 

o pedido de urgência, sendo aprovado por unanimidade o 

pedido de urgência. 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 Complementar nº 2/2019 de autoria 

da Mesa Diretora; que em súmula: Concede reposição salarial 

aos servidores da Câmara Municipal de Naviraí e altera os 

anexos I e II da Lei Complementar nº 001, de 14 de 

fevereiro de 2001, que "Dispõe sobre o plano de cargos e 

remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Naviraí, 

Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências". 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. O Senhor 

Presidente comunicou que essa sessão está sendo transmitida 

ao vivo através do facebook da câmara. Projeto de Decreto 
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Legislativo nº 003/2019 de autoria do Vereador Fabiano 

Domingos dos Santos e outros Edis; que em súmula: Concede 

Título de Cidadão Naviraiense ao cidadão que especifica. 

(Senhor Anderson Fernando de Oliveira de Aquino). 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 

Decreto Legislativo nº 004/2019 de autoria do Vereador 

Eurides Rodrigues e outros Edis; que em súmula: Concede 

Título de Cidadã Naviraiense à cidadã que especifica. 

(Senhora Tania Mara Pires Maciel). 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 Decreto Legislativo nº 

005/2019 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara, 

Ederson Dutra e outros Edis; que em súmula: Concede Título 

de Cidadão Naviraiense ao cidadão que específica. (Senhor 

Aud de Oliveira Chaves - Diretor-Presidente da Agência 

Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato 

Grosso do Sul - Agepen/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° 021/2019 

de autoria do Vereador Claudio 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, requerendo 

informações a respeito da obra de construção do Complexo 
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Esportivo, localizado na Avenida Glória de Dourados. Sendo 

assim, solicitamos informações a respeito de: a) data de 

início da obra; b) valores gastos até o presente momento; 

c) valores necessários para a conclusão; d) previsão de 

finalização e entrega. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor que cumprimentou 

a todos e disse que o complexo esportivo é uma lenda em 

Naviraí porque já tem mais de dez anos que iniciou essa 

obra, e como tem acompanhado, viu que tem uma empresa que 

retomou as obras e está fazendo a parte do reboco, então 

está solicitando essas informações pra passar para a 

população. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

votação, sendo aprovado. Requerimento n° 025/2019 de 

autoria da Vereadora 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, requerendo informações 

sobre: 1) o motivo pelo qual a obra de drenagem das águas 

pluviais, na estrada que dá acesso ao Porto Caiuá, ainda 

não foi entregue à população; 2) a previsão de entrega da 

referida obra. O Senhor Presidente colocou em discussão, 

com a palavra a vereadora autora que cumprimentou a todos e 

disse que está solicitando essas informações devido o 

período chuvoso, porque quando começar as chuvas mais 

fortes, todo trabalho feito pela empresa Campo Terra que 

prestou serviço para o governo será perdido; essa empresa 

ajudou muito o município levantando estrada, fazendo 

represas secas em todos os sítios da estrada do Borborema e 

fez todo um trabalho no entroncamento da estrada do Caiuá 

que é muito prejudicada devido a inclinação da água, mas 

ainda é preciso emendar a tubulação no canto do Classe A e 

emendar uma área que tem uma caixa de retenção de água em 
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uma propriedade para descer para o córrego. A sua 

preocupação é em não perder o trabalho já feito. Um aparte 

do vereador Klein falando que recentemente recebeu a 

reclamação de uma pessoa informando que justamente por 

falta dessa ligação de tubos, a água está entrando na sua 

propriedade e prejudicando-o, então se fizerem com urgência 

irá beneficiar outras pessoas que tem terras por lá e água 

está invadindo tudo também. A vereadora agradeceu e disse 

que é preciso se ater a começar algo e terminar, não 

adianta só mexer e não concluir, porque senão perde tudo o 

que foi gasto. Um aparte da vereadora Lourdes falando que 

em 2017 foi feita uma reunião e foi prometido que até o 

final do ano a ponte estaria pronta, mas até agora a briga 

é para colocar os tubos para não ocorrer problemas de 

erosão, então solicita que seja colocado um adendo cobrando 

essa ponte. A vereadora Rosangela agradeceu e informou que 

essa ponte é no inicio da estrada do Caiuá, no Cumandaí, 

onde já foi pauta e o governador já deu essa ponte, mas 

ainda não foi construída; e o seu requerimento está falando 

sobre o entroncamento no canto do motel, que começa no 

bairro Classe A que já tem toda tubulação, só que a maioria 

desses bueiros não estão ligados a rede de esgoto porque 

não tinha uma rede ali, então fizeram uma tubulação 

descendo pela estrada que vem do Borborema, atravessando a 

estrada do Caiuá e ficando no canto de uma lagoa; então é 

preciso ligar do Classe A para que toda água captada 

naquele bairro entre no cano, desça pela estrada do 

Borborema, passe pela estrada do Caiuá, caia naquela bacia 

para de lá ser distribuído para o riozinho e seguir sua 

vida. E não quer que todo esse serviço feito seja jogado 

fora, porque falta muito pouco para efetivar isso. Com a 

palavra o vereador Josias que cumprimentou e agradeceu a 
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presença de todos e falou que essa é uma preocupação de 

todos os vereadores, e comentou sobre a ponte do final da 

Avenida Weimar que dá acesso à Cidade Jardim, a alguns 

empreendimentos, ao Porto Caiuá e a todas as fazendas nessa 

linha, essa ponte é uma promessa do Reinaldo Azambuja que 

ficou só nas palavras, como tantas outras coisas que já 

prometeu e nada fez, e essa promessa já vem da outra gestão 

dele, então duvida que ele cumpra. Mas a população daquela 

região está revoltada e estão se organizando para fazer uma 

manifestação e fechar a estrada, porque só fazer um 

paliativo não adianta, é preciso resolver a situação. Um 

aparte do vereador Ederson falando que a discussão sobre 

essa ponte já vem de tempos, mas em seu entendimento não 

seria necessário fazer uma ponte, porque no local já foi 

colocado uns tubos e a mesma água que passa lá, também 

passa na Cidade Jardim com o Cia Portal que foi colocado 

boca de dragão, então o que está acontecendo é que foi 

feito um serviço mal feito, falta de competência, porque os 

tubos já estão todos rachados e deveria interditar o local, 

porque se der uma chuva forte leva tudo; mas o setor 

público prefere gastar milhões pra fazer uma ponte do que 

chegar e resolver o problema da melhor maneira e fazer 

economia. O vereador Fi da Paiol solicitou um aparte e 

disse concordar com o vereador Ederson, falando ser 

desnecessário uma ponte, porque o que precisa na verdade é 

ser feito um trabalho de canalização dessa água com tubos 

de dois metros e vinte, fazer um aterro bem feito e fazer 

asfalto, porque é um absurdo ficar todo esse tempo 

esperando o governo do estado, que tem tantas coisas 

atrasadas. O vereador Josias disse ser um prejuízo de ordem 

financeira causado ao erário público com o dinheiro do 

povo, porque só faz o paliativo; e como acredita que o 
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governo Azambuja não vai fazer nada, quem tem que tomar a 

frente é o governo municipal, porque quando os vereadores 

fazem a cobrança é porque a população já está no limite. Em 

seguida o Senhor Presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. Requerimento n° 027/2019 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 a 

atuação da Enfermagem no Serviço Público do Município, 

visando debater a respeito da importância desses 

profissionais para a saúde pública, suas condições de 

trabalho e anseios. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor cumprimentando a 

todos e parabenizando o Presidente e a mesa diretora pela 

novidade que é a transmissão via facebook, onde conversavam 

a esse respeito desde o ano passado, inclusive uma das 

pautas que tiveram na discussão da mesa diretora foi 

justamente essa, ter a transmissão via rede social para 

levar informação a mais pessoas e acredita que ainda terá 

algumas melhorias, alguns ajustes para melhorar a qualidade 

do som. Falou que está pedindo audiência pública por dois 

motivos, porque já tem um ano que está acompanhando a saga 

dos profissionais da enfermagem no município de Naviraí e o 

último episódio que participou foi de uma audiência na 

justiça federal aqui no município, uma audiência de 

tentativa de conciliação por conta de uma ação cível 

pública que existe do Coren – Conselho Regional de 

Enfermagem, autarquia federal que defende as prerrogativas 

desses profissionais que ingressou aqui na justiça federal 

contra o município por conta de uma série de situações, mas 

principalmente a adequação do número de pessoas e as 
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condições de trabalho desses profissionais; entende que pra 

chegar a esse ponto de uma ação cível pública, é a mesma 

coisa de dizer que as tratativas administrativas se 

esgotaram e foram feitas muitas delas, várias tentativas 

foram feitas, mas infelizmente a administração não tomou as 

atitudes que deveria e acabou resultante uma ação cível 

pública. Naquele momento entendeu o anseio daquelas 

categorias representadas e a necessidade da realização de 

uma audiência pública pra tratar da enfermagem no 

município. Os técnicos e auxiliares de enfermagem estão 

ficando doentes com a sobrecarga de trabalho, com a 

desvalorização profissional, é preciso discutir 

abertamente, a sociedade precisa ter acesso e a conhecer a 

rotina desses profissionais, porque são os primeiros a 

darem o atendimento a todo paciente que procura o 

atendimento de saúde, os primeiros profissionais que entram 

em contato com esses pacientes são os profissionais da 

enfermagem, que acompanham e garantem o tratamento dos 

pacientes para que tenha resolutividade para que tenha a 

melhora do seu estado de saúde; então é preciso discutir 

sobre isso para conseguir ajudar na resolução dos 

problemas. Com a palavra o vereador Ederson Dutra, pedindo 

a todos os vereadores que abrace essa bandeira, porque só 

estão querendo o reconhecimento do trabalho e essa 

audiência pública é para reforçar o clamor de todos. Com a 

palavra o vereador Claudio Cezar falando que já que o tema 

é saúde, não poderia deixar de parabenizar a vereadora 

Rosangela pela reunião organizada nesta casa, com as 

mulheres que estão na fila pra fazer cirurgia de retirada 

de útero, porque ele entende muito bem sobre o assunto, por 

falta dessa cirurgia, a sua mãe hoje faz tratamento em 

Cascavel e só Deus para salvá-la; então esse é o caminho 
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que tem que seguir, todos precisam trabalhar juntos para 

tentar resolver, tanto que já está sabendo que está tendo 

uma mobilização por parte do gerente da saúde para fazer 

essas cirurgias, porque agora são trinta e dois casos de 

retirada de útero, mas se continuar o descaso daqui a um 

ano pode ser trinta e dois casos de câncer; aproveitou para 

parabenizar o vereador Júnior pela proposição para ter a 

audiência pública, porque realmente são os enfermeiros que 

sempre acompanham, sabe disso porque está frequentemente 

indo nesses dez dias a santa casa para conversar com 

pacientes e com os familiares e muitas coisas causam 

revoltas e indignação, como ver pessoas que estão passando 

mal e o médico manda procurar o posto de saúde para marcar 

uma consulta na assistência social, mas se está no 

hospital, porque já não fazem os exames para internar? Não 

está criticando esse mandato do Izauri, porque se analisar 

friamente, a saúde de Naviraí não é prioridade há mais de 

trinta anos, tanto que não tem um leito de UTI, mesmo sendo 

sede de microrregião. Então não podemos querer ser 

individualista, é preciso pensar no coletivo, temos 

deputado aqui que tem trânsito com todos os políticos do 

estado, vamos cobrar dele, é preciso se unir para resolver 

esse problema. Um aparte do vereador Klein falando que a 

superintendente de saúde do estado falou que tinha dó de 

todos nós aqui, porque seria muito difícil quebrar esse 

esquema de saúde que funciona a quarenta anos desse jeito; 

e disse que tem informação de que as cirurgias de retirada 

de útero não estão sendo feitas pela falta de anestesistas 

que estão brigando por causa de dinheiro e não querem 

trabalhar, com todo respeito a classe médica, mas muitas 

coisas não acontecem no hospital porque os médicos não 

fazem, existe um boicote, é uma classe corporativa muito 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

forte, muito fechada e acostumados a fazer isso há quarenta 

anos; então é preciso enfrentar para resolver essas 

questões e o médicos deveriam ter essa vontade de fazer uma 

saúde mais humanizada em Naviraí, mas não está acontecendo. 

Um aparte do vereador Júnior falando que por vezes a classe 

médica tem esse problema de quebrar essa barreira, mas não 

é só isso, porque ontem esteve na santa casa atendendo um 

chamado e não falta só o anestesista, porque fez questão de 

conversar com alguns servidores e a situação que presenciou 

lá atrás quando da época da realização da CEI em relação a 

medicamentos e insumos, hoje está pior, tanto que 

presenciou um ato onde um profissional foi solicitar 

determinada luva pra farmácia interna e tinham apenas seis 

pares de um tamanho só, então fica claro que é preciso 

avançar muito, porque já ouvimos todas as justificativas 

possíveis e imagináveis para que não sejam realizadas as 

cirurgias, então o problema não é só os anestesistas, 

amanhã será a falta do fio, depois o medicamento tal que 

não tem, a gestão precisa parar de dedicar tanto esforço 

para arranjar justificativas para não realizar os 

procedimentos e empenhar esse esforço para poder resolver o 

problema. O vereador Fi da Paiol agradeceu e disse que está 

faltando humanidade, mas deixa uma sugestão mesmo sabendo 

que não é regimentalmente, que essa casa possa contribuir 

com a saúde com as economias que está fazendo para ajudar 

todas aquelas pessoas que estão internadas e sofrendo. O 

vereador Símon disse que a câmara está disposta a 

contribuir, porque tem feito economia para valorizar o 

dinheiro da população, mas pra isso é preciso ser provocado 

pelo executivo que tem que enviar um documento solicitando 

o dinheiro para que seja feito e não foi feito até hoje, 

então cabe ao gerente de saúde provocar o prefeito para que 
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ele provoque o legislativo para fazer esse tipo de trabalho 

junto. Com a palavra o vereador Marcio Scarlassara que 

cumprimentou a todos e falou que toda ação que vem de 

encontro para fortalecer a categoria do servidor público é 

importante, a qualificação desses profissionais técnicos de 

enfermagem, auxiliares, motoristas, para trabalhar melhor é 

importantíssimo. Parabenizou o Dr. Klein sobre o que falou 

dos anestesistas, que é uma realidade, mas não é só isso, 

porque essa fase difícil que estamos passando em Naviraí 

vem de muitos anos, talvez tenha se agravado muito mais 

agora pelas situações desumanas que vem acontecendo, como 

ocorreu com um paciente que chegou com a coluna travada, 

sem andar, gritando de dor, o clínico geral atendeu, passou 

medicação, mas não resolveu o problema, ficou sofrendo, 

então o procedimento seria chamar os ortopedistas que 

ganham sobreaviso, então ele, com toda sua diplomacia, 

falou com o gerente de saúde e com o Dr. Jackson, que se 

não chamassem um dos dois médicos chamaria a polícia e 

faria um BO, logo o médico apareceu bravo, mas atendeu o 

paciente; então falta um diretor no hospital, é preciso 

nomear um diretor pra ter a quem cobrar e exigir. 

Parabenizou ainda a luta do Dr. Klein pelo posto do varjão 

estar funcionando, mas não vai adiantar muito se o Dr. 

Mateus continuar faltando no PSF dele, sobre os 

anestesistas, são três, cada um trabalha dez dias aqui, os 

outros dias trabalham em outros municípios, fazem plantão 

Cassems e santa casa ao mesmo tempo, isso é caso de 

polícia. Um aparte do vereador Klein informando que todos 

os enfermeiros que trabalham no hospital e nos postos de 

saúde tem que assinar o cartão de ponto, mas os médicos não 

estão fazendo para ter essa facilidade de sair. O vereador 

Marcio agradeceu e disse que foi informado que o Dr. Mateus 
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chegou ao posto nove horas, então o que realmente falta é 

gestão. Um aparte do vereador Ederson falando que mais uma 

vez estão debatendo sobre saúde, lembrando que o Onevan 

construiu a santa casa e postos de saúde, fez a parte 

física e entregou para o município, o Seu Euclides 

aparelhou tudo, o Zelmo deu continuidade, o Léo Matos aos 

trancos e barrancos tocou a saúde com cirurgias e veio o 

Izauri e destruiu tudo que foi feito e não está nem aí pra 

nada, só quem tem doente da família que está na santa casa 

sabe a dor que está passando, então reza pedindo pra acabar 

logo esse mandato, porque a vida dessas pessoas estão na 

mão do prefeito que representa todos os munícipes e não 

precisamos de um prefeito acovardado, é preciso que ele 

chame esses médicos e coloque ordem, é preciso assumir de 

vez a prefeitura, nós o elegemos pra isso, para administrar 

o município e os médicos fazem parte da administração do 

município. Aproveitou para parabenizar o trabalho do 

vereador Marcio, que tá acompanhando, andando pelos postos 

de saúde e conseguindo resolver muitas coisas através do 

governo do estado e dos contatos de Campo Grande, onde 

acabou de salvar uma pessoa que precisava operar do rim 

porque corria risco de vida, então parabéns pelo seu 

mandato e por sua atitude. O vereador Marcio disse que é 

preciso cobrar e ainda desafia o prefeito falando que não 

acredita que as cirurgias eletivas voltam em Naviraí porque 

ele não tem pulso pra isso, mas se voltar vai dar os 

parabéns. Ou se ele quiser que ele Marcio Araguaia assuma a 

saúde, é só dar carta branca que ele assume e coloca em 

ordem em trinta dias e em dez dias voltam as cirurgias 

eletivas. Um aparte do vereador Josias falando que a 

discussão se tornou prolixa, mas poderia ter sintetizado 

para ganhar mais tempo com os demais requerimentos e 
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indicações, mas como falou dos médicos ortopedistas, 

gostaria de saber o nome do médico que estava de plantão e 

se o vereador não poderia colocar no papel e entrar com uma 

denúncia para que essa câmara tome as providências. O 

vereador Marcio Scarlassara falou que são dois médicos 

ortopedistas em Naviraí, Dr. José Antonio e Dr. José 

Augusto, neste dia era o plantão do Dr. José Augusto, no 

qual mandou chama-lo porque tem poder de vereador. Pela 

liderança o vereador Júnior do PT falou que toda discussão 

é válida porque estão aqui como porta vozes da população e 

essa discussão a respeito do requerimento para a realização 

de uma audiência pública é para discutir as condições de 

trabalho e atuação dos profissionais da enfermagem, porque 

todos os vereadores entendem a importância para a garantia 

de um serviço público de qualidade, então agradece a todos 

os colegas que contribuíram com o debate, porque tem muitas 

questões a serem debatidas, como essa falta de repasse da 

saúde do governo do estado para o município de Naviraí, é 

um governo fadado ao insucesso, então fala da sua 

preocupação, por isso quer discutir amplamente, debater 

coma sociedade, com os profissionais, chamar o conselho 

regional de enfermagem para que possam entender toda essa 

problemática que envolve a atuação dessas três categorias e 

o que puder fazer para conseguir a melhoria. Relata também 

que esteve ontem a noite no conhecido Posto do Varjão, 

Centro de Saúde Antonito Pires, que de fato estava aberto 

com o médico lá, então quer parabenizar a atitude do Dr. 

Antonio que hoje atende o Posto de Saúde do Harry Amorim, 

atende o Posto de Saúde do Boa Vista, atende na Santa Casa 

e agora no Centro de Saúde Naviraí por conta da ausência de 

médicos. Parabeniza a atitude da gestão que entendeu a 

importância de ter um horário estendido para o trabalhador, 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

que muitas vezes sente um mal estar e não quer pedir a 

dispensa do serviço para poder se consultar no posto de 

saúde, então esse horário estendido vai ser importante, 

lógico que alguns ajustes vão precisar ser feito ao longo 

do tempo, mas a sua preocupação é como estará funcionando 

daqui a seis meses, porque o grande mal dessa administração 

é a regularidade do serviço, a falta de continuidade, não 

adianta abrir um serviço novo se não tiver estrutura para 

manter e esse serviço que foi aberto precisa ser mantido e 

acredita que cada vereador vai atuar no sentido de cobrar, 

acompanhar e garantir que tenha as condições e que as 

pessoas tenham confiança de que vão sair de suas casas fora 

do horário e ter esse atendimento de qualidade. Agradeceu a 

presença de algumas profissionais de enfermagem e disse que 

tem certeza que na audiência pública que será realizada 

terá a presença maciça desses profissionais para poder 

contribuir com esse debate que é tão importante pra nossa 

cidade. Pela liderança o vereador Ederson falou que duvidou 

que o prefeito fosse abrir o posto do Varjão até as vinte e 

duas horas, mas de pirraça ele abriu, então duvida que 

volte as cirurgias eletivas, duvida que volte a farmacinha 

vinte e quatro horas, duvida que ele reconheça as demandas 

de auxiliar de enfermagem, porque se colocar o prefeito em 

cheque e duvidar, de pirraça ele faz. Comentou ainda a 

respeito da sobrecarga do Dr. Antonio que trabalha em 

quatro pontos e até quando ele vai aguentar; porque quando 

abre um posto até as vinte e duas horas, é preciso fazer 

uma portaria designando tal médico para o local, não de 

qualquer jeito, porque é preciso ter qualidade no 

atendimento. Pela liderança o vereador Klein falou que vai 

explicar como o posto de saúde está funcionando, porque 

quando falaram aqui que ele estava fazendo papel de bobo, 
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que o prefeito estava enganando-o, já tinha a confirmação 

do prefeito que iria abrir e não trata as questões da saúde 

ou qualquer outro assunto com brincadeira ou molecagem; 

então informou que foi feita uma escala dos médicos, com 

uma enfermeira acompanhando, dois auxiliares, um 

administrativo para atender na frente, o vigia, e também 

foi determinado para ficar uma ambulância a disposição do 

posto de saúde, para o caso de chegar alguém com um 

problema mais sério e precisar ser encaminhado para o 

hospital, então a programação é essa, o médico não vai ser 

sacrificado, aproveita para dar os parabéns ao Dr. Antonio 

porque é um dos médicos no qual nunca ouviu alguém 

reclamando do seu atendimento, é um médico que tem vocação 

pra isso, e nenhum médico vai ser sobrecarregado, é um 

rodízio de médicos, então é uma pequena medida que foi 

tomada no sentido de melhorar, outras virão com certeza e 

quando tiveram sugestões e não quiserem levar direto ao 

prefeito, podem passar pra ele que ele leva, porque não 

podem fazer nessa câmara um divisor de água na saúde de 

Naviraí, é preciso trabalhar juntos e unidos para que mude 

realmente o atendimento da saúde em todos os sentidos. Com 

a palavra o vereador Ederson, falou que nenhum vereador 

aqui está tratando a saúde com molecagem ou com 

brincadeira, brincadeira é como esse prefeito está tratando 

a população e a saúde, molecagem é que ele não cumpriu o 

que prometeu; então mesmo o Dr. Klein defendendo o prefeito 

é difícil acreditar que as coisas vão melhorar, porque ele 

não cumpre os compromissos e quando fala que duvida, é 

porque a coisa é séria. Disse ainda que quando sentou nessa 

cadeira a primeira vez tinha uma esperança de ele cumprisse 

todos os compromissos de política, mas até agora não fez 

nada, então não sabe até quando o Dr. Klein vai conseguir 
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defender esse prefeito que brinca com a cara do povo, 

achando que o povo é palhaço, porque ele tá transformando 

Naviraí num circo, e não está aqui fazendo politicagem não, 

só está aqui exigindo o que ele prometeu, porque votou 

nele, mas está arrependido, porque até agora não cumpriu 

nada do que prometeu; e diz ao Dr. Klein que não está de 

brincadeira, nem com molecagem, se interpretou desse jeito, 

porque o seu tom de brincadeira é um desafio pra fazer com 

que as coisas rodem e para fazer jus ao salário, porque 

quando cobra aqui, cobra com seriedade pelo compromisso que 

tem com o povo de Naviraí. Em seguida o Senhor Presidente 

colocou em votação, sendo aprovado. Requerimento n° 

028/2019 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o ao senhor 

Gessé da Silva Andrade, Gerente de Serviços Públicos, 

requerendo que seja feita a implantação da iluminação 

pública em toda a extensão da Avenida Ipuitã, localizada 

entre os bairros Belo Horizonte e Vila Alta. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador 

autor falando que tem o dinheiro da Cosip para atender esse 

pedido. Um aparte do vereador Klein falando que fez um 

requerimento solicitando que o prefeito faça um mutirão de 

reposição de lâmpadas na cidade. O vereador Marcio disse 

que já estão aqui há dois anos cobrando lâmpadas. O 

vereador Fi da Paiol comentou que esteve esses dias numa 

reunião sobre segurança e um delegado disse que tem a 

impressão de quando passa naquela avenida que o pessoal tá 

esquecido e isso como legislador causa vergonha, porque o 

dinheiro da Cosip é justamente para gastar com isso e não 

fazem nada. O vereador Marcio disse que o prefeito não usa 

esse dinheiro da Cosip para ter um caixa no final do ano, 
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para usar na folha de pagamento, décimo terceiro e outras 

contas, por isso não usa esse dinheiro, então faz um 

desafio ao prefeito de trinta dias para colocar as lâmpadas 

na cidade, porque tem dinheiro e tem caminhão. Um aparte do 

vereador Josias falando que isso é um serviço básico e 

essencial pra população e se tem o dinheiro o prefeito tem 

que ter pulso pra cobrar o pessoal para executar o serviço. 

O vereador Ederson disse que a pasta responsável pela 

iluminação pública não está conseguindo fazer o mínimo, 

porque quando fez essa cobrança, fizeram a licitação e eles 

comparam as lâmpadas erradas, mas com sessenta dias fariam 

outra compra pra arrumar a cidade e até agora não fizeram 

isso, então tá faltando gestão nesse setor também e ainda 

tem a preocupação que eles usem o dinheiro da Cosip para 

outra finalidade. O vereador Marcio agradeceu e disse que 

está feito o desafio e espera que em trinta dias a cidade 

esteja iluminada. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

votação, sendo aprovado. Requerimento n° 029/2019 de 

autoria do Vereador Márcio André Scarlassara; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para o ao senhor Gessé da Silva 

Andrade, Gerente de Serviços Públicos, requerendo que seja 

realizado o serviço de limpeza no cemitério municipal. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador autor falando que a situação do cemitério é 

vergonhosa. Um aparte da vereadora Rosangela falando que é 

preciso ter um lugar pra ser enterrado com dignidade e a 

situação no cemitério está difícil, porque não há mais 

lugar disponível, então é preciso levar a sério e efetivar 

um novo cemitério para que as pessoas tenham um final 

digno. Um aparte do vereador Josias falando que é preciso 

ter no cemitério um trabalhador de serviços gerais para 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

efetuar os serviços de limpeza. Um aparte do vereador Fi da 

Paiol falando que deu uma sugestão ao prefeito, falando 

para montar uma equipe com seis pessoas, para cuidar do 

cemitério, das praças públicas, Sucupira, Balneário e o 

Parque de Exposição, porque todos esses lugares tem dois 

servidores, mas que não conseguem fazer tudo o que é 

preciso, então é só montar a equipe com uma liderança para 

fazer um rodízio que consegue manter todos esses locais 

limpos. Um aparte do vereador Ederson falando que um 

requerimento desse não deveria nem ter discussão, era só 

mandar limpar e pronto, porque o prefeito não cuida nem dos 

vivos, então cuidar dos mortos é impossível. Um aparte do 

vereador Fabiano falando que já fez várias cobranças 

através de ofício e ontem a equipe do semiaberto estava no 

cemitério fazendo a limpeza, conversou com o Marcelo que é 

o responsável pela equipe e pediu que seja feito isso a 

cada quinze dias. Um aparte do vereador Klein, falou que 

esses dias que antecedeu o início das aulas, todo pessoal 

da limpeza dos serviços urbanos estavam trabalhando nos 

colégios para deixar limpos para o início das aulas, então 

não tinha como colocar em outro local, mas o problema é que 

temos apenas em torno de trinta pessoas para a limpeza de 

serviços urbanos numa cidade de cinquenta e quatro mil 

habitantes, é pouco; então em sua opinião a solução seria 

fazer serviços terceirizados para cooperativa de prestação 

de serviço, para resolver o problema. O vereador Marcio 

comentou que é uma coisa tão simples de ser resolvida, mas 

o prefeito não gosta de ouvir a opinião das pessoas. Com a 

palavra a vereadora Lourdes falando que é uma vergonha ter 

que falar a respeito da limpeza do cemitério numa sessão, 

assim como em todos os espaços públicos municipais 

precisando de limpeza e ninguém faz nada, só faz quando a 
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câmara briga e mesmo assim é uma vez por ano, enquanto as 

pessoas que tem um terreno na cidade se não limpar são 

multadas, então é preciso exigir que a prefeitura e os 

órgãos competentes sejam multados pela falta desse serviço, 

porque o mosquito da dengue está por aí. Em seguida o 

Senhor Presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

Requerimento n° 030/2019 de autoria do Vereador Jaimir José 

da Silva; expediente endereçado ao Senhor Marcelo Vinhaes 

Monteiro, Diretor Presidente da Empresa Energisa do Estado 

de Mato Gosso do Sul, com providências para a Senhora Eliza 

Eger Neves, Supervisora de Atendimento da Empresa Energisa 

- Unidade de Naviraí - MS, e para o Senhor Rogério Santana 

de Souza Santos, Supervisor de Operações da Empresa 

Energisa - Unidade de Naviraí - MS, requerendo as seguintes 

informações: 1)qual o tratamento, que a empresa tem 

atribuído a população desse município, quanto à 

apresentação de reclamações referentes à falta de energia 

nos domicílios dos reclamantes; 2) nos registros de 

protocolo, qual o tempo estimado para a resolução das 

demandas; 3) se o consumidor tem sido esclarecido acerca do 

regulamento estabelecido, no que tange aos problemas 

apresentados, considerando as suas complexidade, ademais, 

solicito ao profissional responsável que apresente a este 

vereador explicações as quais tragam esclarecimento, 

especificamente quanto às situações relacionados a rede de 

energia consolidada, para abastecer a Avenida Gloria de 

Dourados e região. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor, cumprimentou a 

todos e disse que os apagões na Avenida Glória de Dourados 

são constantes, dificultando o trabalho dos comerciantes e 

de quem ali reside. Todos sabem que o custo da energia é 

caríssimo, com taxas, impostos, e o serviço prestado por 
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essa empresa é deficiente e de péssima qualidade, porque 

quando acontece o apagão nessa avenida, demora muito tempo 

para retornar ficando numa escuridão total, dificultando 

para as pessoas que ali transitam; então pede a Energisa 

para aperfeiçoar e melhorar o atendimento nesse setor, 

porque o contribuinte, paga em dia. Em seguida o Senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovado. O Senhor 

Presidente por questão de ordem, disse que em consideração 

que a sessão, segundo o regimento interno tem duração de 

duas horas, coloca em votação a prorrogação da mesma por já 

ter esse horário ultrapassado. Sendo aprovada a 

prorrogação. Requerimento n° 031/2019 de autoria do 

Vereador Antonio Carlos Klein; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Welligton de Mattos Santussi, 

Gerente de Saúde, para a Senhorita Milena Cristina Feuser, 

Gerente de Administração, requerendo que seja feita a 

adequação do horário de atendimento no Centro De 

Especialidades Médicas-CEM, para ele permaneça aberto no 

horário das 11:00 horas às 13:00 horas (horário do almoço) 

e que seja imediatamente efetuado o conserto do aparelho de 

Raio X da unidade. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor falando que 

recebeu um chamado do pessoal que trabalha no Centro De 

Especialidades Médicas através de ofício, onde eles fizeram 

vários pleitos junto à prefeitura e gerente de saúde para 

que Centro De Especialidades volte a atender no horário de 

almoço, porque eles atendem a região e as pessoas veem de 

fora e está criando um transtorno muito grande porque a 

demanda é grande e o atendimento não está sendo bom porque 

não estão dando conta, então pediram para ele intervir 

junto ao prefeito para fazer essa adequação de horário e 
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junto está pedindo para fazer o conserto do aparelho de 

Raio X do Centro De Especialidades que já tem um ano que 

está quebrado porque faltam duas peças. Com a palavra o 

vereador Claudio Cezar falando que já ouviu muitas 

reclamações falando que o médico não estava cumprindo os 

horários, então esse é um ponto que é necessário que essa 

casa de leis façam um rodizio para visitar os postos de 

saúde e todos os órgãos que têm horários a serem cumpridos. 

Um aparte da vereadora Rosangela falando que vereador não 

tem que ver o horário de médico não, ele tem que ser 

responsável pelo seu horário de trabalho, a 

responsabilidade nasce de cada ser, as pessoas tem que ser 

profissional naquilo que escolheram pra realizar durante a 

sua vida e o médico tem que tomar vergonha na cara se 

vereador tiver que fazer rodizio para ver se ele está 

trabalhando. O vereador Claudio Cezar disse que concorda 

com ela e que esse deveria ser o caminho natural das 

coisas, mas uma das prerrogativas do vereador é legislar e 

fiscalizar, então isso está dentro da fiscalização e só 

vamos conseguir melhorar a saúde de Naviraí, fiscalizando, 

porque há muito tempo está tudo solto, ninguém pode mexer 

ou cobrar de funcionário público porque alguns deles acham 

que é perseguição, mas uma das prerrogativas é fiscalizar, 

então é preciso fazer isso sim. Pela liderança a vereadora 

Rosangela disse que se eles são contratados ou concursados, 

tem horário a cumprir, se não cumprir tem que ser mandado 

embora. Com a palavra o vereador Marcio falando que tem que 

fiscalizar, mas cada um tem que fazer a sua parte, porque 

se atrasar meio dia o pagamento vira um inferno na cidade. 

Falou ainda da demanda que existe, que é fila de espera 

para fazer Raio X, então dá uma sugestão ao prefeito para 

que seja feito na santa casa no final de semana, um mutirão 
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do Raio X para eliminar essa demanda. Um aparte do vereador 

Júnior do PT falando que entende que a intenção do vereador 

é a melhor possível, mas com todo respeito é uma vergonha e 

descabido ter um aparelho de Raio X que não funciona já tem 

mais de ano, é totalmente fora de base, fica até difícil 

discutir um negócio desse, porque se zerar a demanda hoje, 

mês que vem vai estar gigante de novo e será um fluxo maior 

de pessoas que estaremos colocando dentro da santa casa 

correndo risco de contaminação. Um aparte do vereador 

Josias falando que esse aparelho de raio x já foi motivo de 

muitas discussões e ninguém entende porque esse aparelho 

ainda está quebrado, parece que tem uma força oculta por 

trás disso que deseja que não só o aparelho de raio x, mas 

outros aparelhos estejam quebrados, porque querem ganhar 

dinheiro, se não tem no órgão público, no hospital 

municipal, na assistência social, então o prefeito tem que 

contratar no particular, então é triste e lamentável saber 

que as pessoas vivem em cima da desgraça de outros. Um 

aparte do vereador Klein falando que entregaram ontem pra 

ele um levantamento de primeiro de janeiro de 2018 até 31 

de julho de 2018 enquanto o aparelho estava funcionando, 

foram feitos quatro mil duzentos e setenta e nove 

procedimentos raio x, é muita coisa e com o aparelho 

estando quebrado pra onde que vai isso? Então o vereador 

Josias tem razão quando fala, é preciso encarar isso pra 

tentar resolver pra mudar a saúde de Naviraí. Um aparte do 

vereador Claudio Cezar falando que do município cabe aos 

vereadores cobrar, mas tem várias reclamações da Cassems 

que não tem aparelhos e fica utilizando e sobrecarregando a 

santa casa, isso porque arrecada em torno de cinco milhões 

por ano dos servidores públicos que pagam o plano de saúde 

e não está dando atendimento de qualidade aos seus 
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beneficiários, então fica difícil assim, cobramos do 

município, mas não podemos cobrar da Cassems que é um órgão 

privado, mas fica o alerta para que melhorem os 

procedimentos da Cassems para que não precisem utilizar os 

aparelhos da santa casa. O vereador Marcio Scarlassara 

disse que se o prefeito viesse conversar com o presidente 

Simon acredita que a câmara liberaria cem mil reais para a 

compra de um novo aparelho de raio x, mas como isso não 

acontece deixa a sugestão para que se faça mutirões aos 

domingos no hospital para eliminar essa fila. O Senhor 

Presidente disse que como representante da mesa diretora se 

coloca a disposição do prefeito para ajudar a população. 

Com a palavra o vereador Júnior do PT, falou que legalmente 

toda economia que a câmara faz durante o ano tem uma data 

certa para ser devolvida, que é no final do exercício 

financeiro, é isso que determina a lei, porém quando há 

situações de emergência ou de urgência como é o caso desse 

raio x e outros tantos que foi falado, o prefeito precisa 

de fato provocar o legislativo, precisa documentar, essa 

provocação é um ato oficial, documentar através de um 

ofício, uma justificativa do porque está pedindo esse 

dinheiro e tem certeza que essa presidência está pronta pra 

ajudar, mas é preciso haver essa provocação, precisa descer 

do pedestal, ser humilde suficiente para reconhecer que 

sozinho não toca e pedir auxílio do legislativo. Em seguida 

o Senhor Presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

Requerimento n° 032/2019 de autoria do Vereador Antonio 

Carlos Klein; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências 

para o senhor Gessé da Silva Andrade, Gerente de Serviços 

Públicos, para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, com cópia para a senhorita Milena 
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Cristina Feuser, Gerente de Administração, requerendo seja 

realizado com a máxima urgência um mutirão de reposição de 

lâmpadas nas ruas de toda a cidade, com troca de queimadas, 

colocação de lâmpadas em postes de iluminação que ainda não 

tem, bem como que sejam retirados os braços e luminárias 

que estão sem uso na Avenida Dourados, para serem 

instaladas em outras vias. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor falando que toda 

cidade está precisando de manutenção de lâmpadas, então 

tomou essa iniciativa de fazer esse requerimento ao 

prefeito, para que faça um mutirão durante dez dias 

trocando tudo para deixar a cidade iluminada, depois pra 

fazer a manutenção é mais fácil. Falou ainda aos vereadores 

da oposição que quando se referiu anteriormente falando que 

não trata as coisas como moleque, quis dizer ele Antonio 

Carlos Klein, porque se disse que iria abrir o posto, não 

iria vir com molecagem falando mentiras, porque hoje é 

preciso partir muito mais pra ação do que pra fala, então 

está nesse trabalho de ação, de agir para mudar a cidade. 

Em seguida o Senhor Presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. Requerimento n° 033/2019 de autoria do Vereador 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, requerendo que seja encaminhado a esta 

Casa de Leis, um cronograma de realização e término das 

obras de pavimentação asfáltica e drenagem do bairro Jardim 

Paraíso. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador autor falando que está pedindo um 

cronograma de execução das obras de asfalto e drenagem do 

Jardim Paraíso I, II, III e IV, porque que existem várias 

frentes de obras, algumas sendo realizadas, outras já em 
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finalização, outras aguardando pra iniciar e sabe que foram 

feitas várias licitações porque tem recurso de emenda 

parlamentar, mas a maior parte desse recurso foi através da 

pactuação que foi feita com o governo do estado através da 

concessão da Sanesul; e agora com essas chuvas está 

acabando com as ruas, principalmente do lado esquerdo de 

quem sobe a Avenida Amambaí, ficam intransitáveis, tem 

gente que fica ilhado e não está vendo a prefeitura atuando 

para fazer minimamente a manutenção, onde tem recebido 

reclamação diariamente a respeito disso; por isso está 

pedindo o cronograma, porque com isso vai saber onde está 

em obras, quem é a construtora que está fazendo, onde ainda 

não está, mas que vai ser incluído e onde não tem nem 

previsão, pra poder informar para a população e para poder 

cobrar com conhecimento de causa, é simples assim, trazer a 

informação para poder informar as pessoas. Em seguida o 

Senhor Presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

Indicação n° 016/2019 de autoria do Vereador Ederson Dutra; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Adriano José Silvério, Gerente de Esportes e Lazer, e para 

o Senhor Gessé da Silva Andrade, Gerente de Serviços 

Públicos, indicando que seja feita a manutenção do Centro 

Esportivo de Naviraí "José Cândido dos Santos Virote", 

popularmente conhecido como "Estádio Virotão". O Presidente 

Simon disse que tem uma preocupação com o Virotão porque lá 

teve um investimento muito alto, agora vários fios dos 

postes foram furtados, o gramado está danificado porque os 

fios da bomba do sistema de irrigação também foi roubado, 

então é preciso que alguém vá ligar a bomba em outra parte 

do estádio para voltar a ter energia porque senão o sistema 

de irrigação vai ficar comprometido. Um aparte do vereador 
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Ederson falando que tem muito dinheiro investido ali e o 

que causa estranheza é que quando tinha o time profissional 

de futebol, era um espetáculo, mas agora está tudo 

abandonado e deixaram de valorizar as crianças e o futebol 

amador, deveria pegar funcionários de alguns lugares que 

estão ociosos para cuidar do local, porque estão furtando 

tudo e deveria ter mais cuidado com o que é nosso, tem que 

honrar o nome que foi colocado ali, a nossa história está 

dentro do Virotão e eles não respeitam nossa história, é 

preciso valorizar. O Presidente Simon disse que comunga do 

mesmo pensamento, porque se não consegue avançar no sentido 

de construir alguma coisa nova, é preciso pelo menos zelar 

pelo que tem. O Senhor Presidente solicitou a primeira 

secretária para fazer o encaminhamento da mesma. Indicação 

n° 021/2019 de autoria da Vereadora Lourdes Elerbrock; 

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 

Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente de Administração, 

indicando a ampliação do horário de atendimento à população 

no Centro de Especialidades Odontológicas Miguel Assis da 

Cunha, de segunda a sexta-feira, até as 22:00 horas, com 

odontologista à disposição no local. Com a palavra a 

vereadora autora falando que todos estão brigando tanto por 

saúde, que desabou em prantos porque ninguém entende o 

tamanho da dor de uma pessoa que quebra o fêmur ou qualquer 

membro e deixar a pessoa ficar quinze dias sem atendimento 

especializado, isso é uma injustiça muito grande e que a 

deixa envergonhada em ver que isso acontece aqui, 

principalmente porque colocaram na santa casa o nome de 

Antonio Augusto dos Santos, que era uma criatura que não 

media esforços para ajudar as pessoas para ter atendimento 
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fora quando não tinha socorro aqui, então por todas essas 

coisas que se envergonha e chora ao ver a dor dessas 

pessoas que sofrem e o poder executivo não faz nada. Mas 

parabeniza o prefeito que se solidarizou com o pedido do 

vereador Klein, estendendo o horário do Posto de Saúde do 

Varjão, então aproveita para solicitar que o centro 

odontológico também funcione até às dez da noite para 

atender a população que tanto necessita. Com a palavra o 

vereador Claudio Cezar falando que se não conseguir atender 

a esse pedido, que pelo menos coloque uma cadeira e um 

profissional especializado no hospital municipal para 

atender as urgências e emergências; aproveitando para 

parabenizar a equipe da Katia da odontologia que recebeu 

recentemente o prêmio nacional de melhor odontologia de 

cidades de até cinquenta mil habitantes do país, essa 

equipe só não recebeu nota dez em tudo por causa do salário 

que não é compatível com as demais cidades, então realmente 

tem que parabenizar porque com o pouco que tem e o muito 

que fazem por Naviraí. Com a palavra o vereador Marcio 

Scarlassara rendendo os préstimos a vereadora Lourdes que 

tem história em Naviraí, onde todas as entidades passaram 

pelas mãos dela, foi primeira dama e agora sendo vereadora 

com o sonho de ajudar a mudar, dar sugestões ao prefeito, 

mas infelizmente nada ele acata e isso é triste e 

lamentável, mas vão continuar trabalhando até ele aceitar 

os conselhos dos vereadores. Falou ainda da necessidade da 

odontologia e o que o vereador Fi da Paiol falou, foi a 

ideia que ele deu de colocar um equipo no hospital 

municipal e deixar o profissional de sobreaviso e quando 

chegar uma emergência ligar para ir atender, porque a dor 

de dente é insuportável. Um aparte do vereador Klein 

falando que estender esse horário de atendimento na questão 
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odontológica é de extrema importância, e também colocar no 

hospital um médico de plantão, porque recentemente 

dentistas realizaram procedimentos no hospital em pessoas 

que não podem ter um tratamento normal, onde sedaram e 

fizeram todo o tratamento que precisava, então vai levar 

essa sugestão ao prefeito para que eles utilizem esse 

equipamento que foi comprado. O vereador Marcio disse ainda 

que é preciso elogiar quanto a qualidade dos profissionais 

do centro odontológico, que tratam a todos muito bem e com 

o piso salaria baixo. Com a palavra o vereador Júnior do PT 

falando que sente como a vereadora Lourdes, que por vezes 

quando os vereadores trazem cobranças de situações tão 

simples de serem resolvidas, mas que causam tanto 

transtorno para as pessoas, onde acaba diminuindo o 

trabalho da câmara, porque deveria estar discutindo as 

grandes questões do município, mas tem que ficar discutindo 

a troca de lâmpadas ou a limpeza do cemitério, coisas 

simples que é obrigação do gestor saber que precisa fazer 

isso, porque é obvio. E agora está levando como leitura 

diária ou rotineira, a revista da retomada do 

desenvolvimento que foi utilizada na campanha e amplamente 

divulgada, onde existe uma proposta para a saúde dental da 

área rural que era implantar a visita do ônibus da saúde 

bucal nas fazendas mais distantes. Mas o ônibus foi 

incendiado quando da rebelião que ocorreu no presidio no 

ano de 2016 antes da campanha, antes de sair o material, 

então tem que ter a responsabilidade de falar aquilo que é 

possível ser feito, estender o horário do centro 

odontológico é possível ser feito, colocar o atendimento no 

hospital municipal que já tem que ficar aberto vinte e 

quatro horas por dia e pagar um sobreaviso para os 

dentistas, é possível ser feito, é excelente, são medidas 
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que vão atender a população, então o que precisa é ter 

sensibilidade, o executivo precisa enxergar as pessoas, não 

adianta fazer grandes projetos no papel se nada acontece; 

os projetos essenciais que de fato melhora a vida das 

pessoas não estão acontecendo; então parabeniza essa 

preocupação, é louvável, corretíssima e possível ser feito. 

Parabeniza ainda o Dr. Klein por conseguir levar o prefeito 

pela primeira vez na gestão dele ao posto do Varjão e como 

líder do prefeito faz um desafio para que consiga levar o 

prefeito as outras unidades de saúde. O vereador Klein 

solicitou um aparte, falou que quando aceitou ser o líder, 

uma das conversas que teve com o prefeito foi que ele 

precisaria dar autonomia para fazer as coisas e ele andar 

junto pela cidade, e realmente ontem foi a primeira vez que 

ele foi ao posto do Varjão, mas agora ele tem esse 

compromisso de sair do gabinete pra ver o que está 

acontecendo. O vereador Júnior disse que quando fala isso, 

pode parecer de certa forma um deboche, mas não é, porque 

na verdade uma das coisas que mais cobram aqui e são 

cobrados é a presença dele nos locais, porque ele é o 

gestor, é o chefe do executivo, é o líder maior político da 

cidade, então precisa mais do que qualquer um dos 

vereadores, conhecer a fundo, saber como funciona e quem 

está lá trabalhando, porque sem conhecer é impossível 

melhorar qualquer situação se você sequer conhece. O Senhor 

Presidente solicitou a primeira secretária para fazer o 

encaminhamento da mesma. Indicação n° 022/2019 de autoria 

do Vereador Eurides Rodrigues; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, 

indicando que, em parceria com a Secretaria de Segurança 

Pública do Estado, Polícias Civil e Militar, promovam-se os 

estudos necessários para que seja implantado sistema de 
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vigilância eletrônica, com câmeras filmadoras, no Parque 

Sucupira. O Senhor Presidente solicitou a primeira 

secretária para fazer o encaminhamento da mesma. Indicação 

n° 023/2019 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para a Senhora Ana 

Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, indicando que 

seja realizado o serviço de recuperação da pavimentação dos 

paralelepípedos, no retorno localizado na Avenida Glória de 

Dourados, em frente à Rua Lira, e a limpeza do asfalto, 

para a retirada da terra, que foi levada pela chuva e 

encontra-se em cima do asfalto. O Senhor Presidente 

solicitou a primeira secretária para fazer o encaminhamento 

da mesma. Indicação n° 024/2019 de autoria do Vereador 

Josias de Carvalho; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências 

para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de 

Obras, indicando que seja realizada a implantação de campos 

de futebol nos bairros do nosso município, principalmente 

no bairro Tarumã II. Com a palavra o vereador autor falando 

que não entende essa falta de iniciativa e de vontade de 

querer melhorar as coisas, porque em todo bairro tem um 

espaço vazio e cheio de mato, é só passar a patrola e 

colocar duas traves, isso não vai onerar em nada os cofres 

públicos, mas vai proporcionar lazer para as crianças que 

moram nos bairros. O vereador Fabiano solicitou um aparte 

falando que ele juntamente com o vereador Simon vem 

cobrando isso desde o primeiro mês de mandato, assim como a 

escolinha no ginásio de esportes, mas a professora Fátima 

Liuti que era gerente antes, disse não. Mas se tivesse 

campos em bairros não teria tantas crianças com celular ou 

usando drogas, porque hoje o município gasta muito com 



                       
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

esses internamentos, mas para essa gestão tudo é 

impossível. O vereador Fi da Paiol solicitou um aparte, 

falando que é até difícil falar de esporte, porque já tem 

dois anos que nada foi cadastrado, e na reunião que teve 

com o Adriano que está à frente da pasta do esporte, falou 

que nem adianta ficar esperando grandes investimentos no 

esporte, porque é difícil tocar com recursos próprios, o 

município não tem condições, tem que ir à Campo Grande, 

Brasília atrás de recursos. O vereador Josias disse que os 

moradores dos bairros estão sempre solicitando e cobrando 

dos vereadores pra fazer esses campinhos. Com a palavra o 

vereador Marcio falando de como é importante o esporte para 

as crianças, sabe disse ao ver as crianças da guarda mirim, 

que fazem tudo corretamente o que pede, para poder jogar 

futebol depois. Então o futebol junta pessoas, não tem 

classe, não tem cor, não tem nível social, apenas agrega 

pessoas. O Senhor Presidente solicitou a primeira 

secretária para fazer o encaminhamento da mesma. Indicação 

n° 025/2019 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Reinaldo 

Azambuja Silva, Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, 

com providências para o Senhor Luis Roberto Martins de 

Araújo, Diretor-Presidente da Agência Estadual de Gestão e 

Empreendimentos (AGESUL), indicando que seja construída uma 

ponte sobre o Córrego Cumandaí, no prolongamento da Avenida 

Weimar Gonçalves Torres. O Senhor Presidente solicitou a 

primeira secretária para fazer o encaminhamento da mesma. 

Moção de Congratulação n° 005/2019 de autoria dos 

Vereadores Rosangela Farias Sofa e Claudio Cezar Paulino da 

Silva; expediente endereçado ao Senhor Antônio Francisco da 

Silva, popularmente conhecido como Toninho, e a sua esposa 

Senhora Salete Pereira de Sousa, apresentando nossos 
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sinceros cumprimentos, parabenizando pela brilhante 

organização e realização do 2° Torneio de Futsal Feminino, 

no Município de Naviraí. O evento aconteceu no dia 17 de 

fevereiro do corrente ano, durante todo o dia, no Centro 

Poliesportivo Manuel Pulquério Garcia, e contou com a 

participação de 15 (quinze) equipes, de 9 (nove) municípios 

do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo eles: Naviraí, 

Caarapó, Coronel Sapucaia, Nova Andradina, Japorã, 

Iguatemi, Angélica, Juti e Amambai. Foram aproximadamente 

300 participantes. Entendemos que iniciativas como essa 

merecem o reconhecimento desta Casa de Leis, como forma de 

estímulo a uma atuação mais voltada ao esporte. Assim, 

queremos parabenizar o Senhor Antônio Francisco da Silva e 

toda a sua equipe pelo esforço e dedicação, extensível a 

todos os que tiveram o privilégio de participar. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, em seguida colocou em 

votação, sendo aprovado. Moção de Pesar n° 003/2019 de 

autoria do Vereador Josias de Carvalho e outros Edis; 

expediente endereçado à família da jovem Ana Lúcia Costa, 

apresentando nossas mais sinceras condolências à família 

enlutada, pelo falecimento da jovem Ana Lúcia Costa, 

ocorrido no dia 20 de fevereiro do corrente ano. O Senhor 

Presidente solicitou a primeira secretária para fazer o 

encaminhamento da mesma. O Senhor Presidente informou aos 

nobres edis que em virtude do feriado de carnaval, a 5ª 

Sessão Ordinária do ano de 2019, será realizada no dia 08 

de março, sexta-feira, às dez horas. Comunicou ainda que no 

dia 27 de fevereiro, haverá audiência pública aqui no 

plenário da câmara, às 15 horas, para apresentação de 

relatório da gestão fiscal da prefeitura municipal. E no 

dia 28 de fevereiro haverá reunião do Comdema, na sala de 

reuniões da câmara, às 15 horas, para eleição de posse da 
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mesa diretora do conselho municipal de defesa ao meio 

ambiente. E dia primeiro de março às 9 horas no plenário, 

audiência pública de prestação de contas e relatório de 

gestão referente ao terceiro quadrimestre de 2018 da 

gerência de saúde. 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 seis 

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

 

 

Rosângela Farias Sofa 

1ª Secretária 
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Câmara Municipal de Naviraí 

Ata lida e aprovada na _____ 

 Sessão ___________________ 

em  _____/_____/______ 


