SECRETARIA

ATA DA 34a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19/10/2016

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis,
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 Benedito Missias de Oliveira; Secretariado pelos Edis:
Donizete Nogueira Pinto e Manoel Messias de Assis; estando ainda
presentes os vereadores: Alexandre Orion Reginato, Antônio Carlos
Klein, Claudio Cezar Paulino da Silva, Dejalma Marques de Oliveira,
Deoclécio Ricardo Zeni, Josias de Carvalho, Luiz Alberto Ávila Silva
Júnior, Luiz Carlos Garcia, Márcio Albino e Márcio André Scarlassara;
Em seguida o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária e
invocando a proteção de Deus, convidou a todos os presentes para a
leitura de um texto bíblico; em seguida o primeiro secretário fez a
leitura do expediente - ata da Sessão Ordinária realizada no dia
dezessete de outubro do ano de dois mil e dezesseis se encontra à
disposição dos nobres pares na secretaria da Casa. Foram lidas
correspondências: do Vereador Alexandre Orion Reginato, solicitando
que abone sua falta na 33ª Sessão Ordinária realizada no dia 17 de
outubro, em virtude de atestado médico do Dr. Cid Vieira Franco de
Godoy; e do Vereador Manoel Messias de Assis, solicitando que abone
sua falta na 33ª Sessão Ordinária realizada no dia 17 de outubro, em
virtude de atestado médico do Dr. Carlos Silvio Martins.
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Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções:
Requerimento nº 128/2016 de autoria do Vereador Claudio Cezar
Paulino da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para a Senhora
Cleci Fortunati Souza, Gerente Municipal de Assistência Social, o
Senhor Waldemar Gomes da Silva, Gerente Municipal do Núcleo de
Habitação Popular, requerendo informações acerca das medidas
assistenciais realizadas pela Gerência de Assistência Social do
Município, bem como Gerência de Habitação Popular, de modo atender
as quatro famílias que estão morando em barracos de lona próximos às
margens do córrego Tarumã, no bairro Vila Alta. Que colocado em
discussão, usou a palavra o Vereador autor e disse que em visita ao
bairro, viu que ainda existem famílias residindo ao redor do córrego
Tarumã, sem alimentos e sem assistência médica, e estão ali há quase
quatro anos em uma área de risco, e por isso ele está fazendo este
requerimento para saber o porquê da gerência de habitação não ter
levado essas família para uma casa decente e a gerência de Assistência
Social não está fazendo o seu papel ajudando essas famílias. Que
colocado em votação, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 129/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila
Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Cesar Martins
da Foncêca, Gerente Municipal de Educação e Cultura, requerendo que
seja informado a esta Casa de Leis os seguintes dados relacionados à
Educação Infantil do nosso município: 1. Quais são os Centros de
Educação Infantil e a quantidade de alunos matriculados; 2. Quais são
as Extensões vinculadas aos CIEI´s, a quantidade de alunos
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matriculados e a localização de cada uma delas. Que colocado em
discussão, usou a palavra o Vereador autor e disse que está requerendo
essas informações porque a educação é uma de suas maiores
preocupações nesta Casa de Leis neste mandato, e está iniciando um
trabalho de diagnóstico, porque participou diretamente da discussão do
plano municipal de educação, da tramitação e votação aqui na câmara e
estamos aproximando do fim do ano e é preciso estar a par de todas as
situações da parte organizacional da educação infantil do nosso
município, aproveitou para parabenizar e deixar o seu elogio público ao
Sr. Cézar por seu trabalho à frente da educação, por sua atuação,
mesmo com tantas dificuldades que enfrenta, muito tem contribuído
para o bom funcionamento, mas requer essas informações para
trabalhar e contribuir da forma que for possível. Que colocado em
votação, foi aprovado por unanimidade.
Pedido de Informação nº 35/2016 de autoria do Vereador Claudio
Cezar Paulino da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para o
Senhor Josemar Tomazelli, Gerente Municipal de Saúde, solicitando
informações acerca dos valores gastos na reforma geral e ampliação do
PSF Ronan Marques. Que colocado em discussão, usou a palavra o
Vereador autor e comentou que esse posto foi reformado e ampliado,
mas em visita pode constatar que nada está funcionando como deveria,
como a tubulação para fazer inalação, ar condicionado estragado, falta
de materiais, falta de cadeiras para os funcionários do atendimento e
muito mais coisas, simplesmente um descaso com o posto, por isso está
requerendo essas informações; e porque ainda não foi usado o dinheiro
do PMAQ que seria cinquenta por cento para a manutenção dos postos e
está há mais de um ano e meio parado. Que colocado em votação, foi
aprovado por unanimidade.
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Indicação nº 178/2016 de autoria do Vereador Josias de Carvalho;
expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro
Peres de Matos, com providências para o Senhor Flávio Roberto Vendas
Tanus, Gerente Municipal de Obras, indicando que seja contemplada
com pavimentação asfáltica com guias, meio fios e galerias de águas
pluviais em todo o Distrito Industrial. Usou a palavra o vereador autor
falando que esse é um pedido dos empresários daquele local. O
Vereador Manoel Messias fez um aparte dizendo que várias solicitações
foram feitas neste mesmo sentido ao executivo, onde os empresários
buscam incentivos, mas nos deparamos com uma situação alarmante,
sem infraestrutura e prejudicando a geração de empregos. Em seguida
o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a
indicação apresentada.
Indicação nº 182/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila
Silva Júnior e outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para o
Senhor Cesar Martins da Foncêca, Gerente Municipal de Educação e
Cultura, o Senhor Adelvino Francisco de Freitas, Gerente Municipal de
Finanças, indicando que seja mantido o convênio estabelecido com a
Associação de Universitários de Naviraí - UNINAV a fim de que possam
concluir o ano letivo sem prejuízo do transporte. Com a palavra o
vereador autor, disse que esta ação de apoio aos universitários é de
fundamental importância, porque proporciona condições para que os
estudantes sejam beneficiados, e sabemos que o executivo está
fazendo redução de despesas, mas quando se trata de educação não
pode deixar de se manifestar, são apenas dois meses, e que o corte
ainda não houve, mas que está fazendo uma medida preventiva, devido
os convênios serem os primeiros a serem cortados. O Vereador Manoel
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Messias fez um aparte e falou que existe um temor dos estudantes não
só com relação ao corte destes gastos, mas que a partir de 2017
realmente acabe este benefício. O Vereador Claudio Cezar fez um
aparte falando que também foi procurado por alguns estudantes, no
qual o deixa muito triste ver o desespero por não saber como vai fazer
para estudar neste final de ano, então espera que tudo isso sirva de
alerta para o próximo gestor, porque isto não pode acontecer. O
Vereador Marcio Albino fez um aparte falando que infelizmente não há
muita prioridade para a educação neste governo, porque uns dias atrás
mandaram aproximadamente quase vinte pessoas da educação embora, e
tiveram que chamar de volta devido a intervenção da promotoria junto
ao sindicato, e que o gerente da educação deveria ter lutado para que
isto não tivesse acontecido. O Vereador Donizete fez um aparte
falando como presidente da comissão de educação e saúde, deixa sua
indignação por toda essa situação, e que vinte e cinco por cento é
destinado à educação, mas não entra nestes gastos que é para o ensino
superior, mas os recursos próprios deverão ser usados para beneficiar
o futuro do nosso País, que são os jovens, tudo isso é lastimável, porque
a prioridade deveria ser sempre a saúde e a educação. Um aparte do
Vereador Benedito, que comentou que havia feito essa solicitação em
forma de pedido de informação, devido os proprietários dos ônibus
estarem reclamando de pagamentos pendentes, e ele gostaria de saber
o porquê do não pagamento. O Vereador Júnior comentou que esse
pagamento terá que ser repassado, porque existe uma regulamentação
para isso, a preocupação é que eles não tenham a segurança jurídica
para as próximas duas parcelas e para o próximo ano, apesar que foi
assumido a manutenção do convênio com os estudantes e ele vai cobrar,
assim como ele anda cobrando a equipe de transição, que tem que
começar a trabalhar, para entender como estão coisas dentro da
prefeitura e acompanhar como está a tramitação da lei orçamentária
AV. BATAGUASSU, 900 – CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS

SECRETARIA

que ainda não chegou nesta Casa de Leis, mas que chegará até o dia 31,
então precisa profissionalizar essa nova gestão, e tem que ser antes
mesmo de assumir o posto no ano de 2017. O Vereador Marcio
Scarlassara fez um aparte falando que às vezes não cabe ao gerente da
pasta fazer alguma coisa referente aos cortes, isso cabe somente ao
prefeito, porque o Cézar está fazendo um grande trabalho na educação,
e com relação à equipe de transição, ele também acha fundamental,
assim como os convênios com os estudantes, com a APAE, Rede de
Combate ao Câncer, Lar do Menor, Lar dos idosos, porque em janeiro,
fevereiro e março para-se tudo, mas os convênios não podem parar, as
entidades não podem ficar sem ajuda, então todos tem que tentar
ajudar para que não haja interrupção nenhuma com os convênios, porque
as entidades necessitam cem por cento desta ajuda; e ele acha que
deveriam se reunir com o prefeito Léo e com o futuro Izauri para
acertar sobre os convênios dos estudantes e das entidades. Um aparte
do Vereador Dejalma, que parabenizou o prefeito Léo por ter abraçado
a causa dos universitários logo no início de sua gestão sobre a
dificuldade do transporte escolar, então mesmo ouvindo rumores, ele
não quer acreditar que justamente faltando dois meses vai cortar esse
benefício. O Vereador Júnior do PT falou que de fato reconhece o
sucesso dessa ação na administração e por faltar apenas dois meses
tem que manter; e falou ainda que quando enalteceram as qualidades do
gerente de educação, não foi só por parte deles, mas sim o
reconhecimento público, com uma história de vida dedicada à educação
pública de qualidade; assim como ele tem atuado em prol da educação,
sempre atento, preocupado e cobrando o que tem de direito. Em seguida
o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a
indicação apresentada.
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Indicação nº 183/2016 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino
da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Josemar
Tomazelli, Gerente Municipal de Saúde, indicando que seja viabilizado,
com máxima urgência, a manutenção dos ares condicionados,
principalmente, na sala de atendimento odontológico, bem como a
instalação de ar condicionado nas demais salas que não possuem, tal
como a sala do preventivo, no PSF Ronan Marques. E que seja viabilizado
ainda a instalação adequada do aparelho de inalação no PSF Ronan
Marques. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para
que encaminhasse a indicação apresentada.
Indicação nº 184/2016 de autoria do Vereador Benedito Missias de
Oliveira; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Denilson
Aurélio Souza Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços
Urbanos, indicando que sejam feitos reparos na Rua João Rigonatto que
dá acesso ao bairro Vila Nova, devido aos inúmeros buracos provocados
pelas enxurradas no local. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao
secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.
Indicação nº 185/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila
Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Josemar
Tomazelli, Gerente Municipal de Saúde, indicando que seja
disponibilizado um veículo adequado exclusivo para o transporte de
pacientes de oncologia, como forma de suprir a demanda existente no
município e proporcionar melhores condições aos mesmos. Com a palavra
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o vereador autor falou que infelizmente o número de pessoas com
câncer no nosso município tem aumentado, é um dado muito
preocupante, e consequentemente o número de pessoas que fazem
tratamento fora daqui proporcionalmente cresceu, e uma das
dificuldades que os pacientes têm encontrando, é na disponibilização de
um transporte, então é necessário ter um carro especificamente para
essas pessoas. O vereador Marcio Scarlassara fez um aparte, falando
que sua família que fundou a rede de combate ao câncer, e como foi
dito, Naviraí tem alavancado estatisticamente casos de câncer, em
crianças, senhoras e senhores, e temos muitas portas abertas para
tratamento em Umuarama, Dourados, Campo Grande, Cascavel,
Barretos, mas que não temos em mãos quantos casos em tratamento em
Naviraí, mesmo os que não estão em tratamento, mas em manutenção a
cada seis meses, mas se tivermos mais ou menos cento e cinquenta
pacientes não é possível ter tantos veículos, mas temos que brigar para
termos pensões nas cidades que fazem o tratamento, então espera que
na próxima gestão o gerente de saúde pense a respeito sobre termos
bases e pontos nos hospitais especializados no tratamento do câncer;
aproveitou para solicitar que o gerente de saúde que assumiu a pasta
por esses três meses para vir a esta Casa dar esclarecimentos e ver o
que podem fazer juntamente com os vereadores para salvar vidas. Um
aparte do vereador Fi da Paiol que disse concordar em convidar o
gerente de saúde para que fiquem a par de como anda a saúde em
Naviraí. Um aparte do Vereador Dito, que disse concordar com o
vereador Marcio Scarlassara, ele mesmo como já passou por essa
situação, ele sabe como é importante todo suporte possível,
principalmente quando se faz radioterapia. O vereador autor falou que
é necessário se fazer um planejamento, e que temos uma bancada de
deputados estaduais que já tem contribuído com Naviraí e que estarão
disponíveis para continuar contribuindo, e com relação aos carros fica
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fácil de conseguir com os deputados estaduais através das emendas e
coloca-se a disposição para tentar pensar em uma solução, e como a
gente precisa evoluir na qualidade da gestão, da administração e dos
nossos mandatos, deveria pensar na política municipal de atenção às
pessoas em tratamento de câncer, que seria estabelecida através de
lei, porque essa é nossa função, então vamos conversar com a gestão e
ver o que é possível, porque essa política municipal estabelece as
regras, porque irá tratar dos convênios que tem com os hospitais, vai
tratar das pensões nas cidades, dos transportes, da atenção aos
familiares. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para
que encaminhasse a indicação apresentada.
Por questão de ordem o Vereador Márcio Albino fez uma moção de
congratulação ao NTE, pelo 7º Encontro do PROGETEC – Professores
Gerenciadores de Tecnologias Educacionais, onde estiveram presentes
os professores desde Juti até Sete Quedas, um evento onde
demonstrou os trabalhos que foram executados durante este ano.
TRIBUNA
Usou a tribuna o Professor Matheus Bornelli de Castro, Diretor-Geral
IFMS – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso do Sul, desejou bom dia a todos, e comentou que está muito
feliz por participar desta sessão e ver a veemência e a unanimidade com
o que os senhores tratam a educação em Naviraí e a seriedade com o
que estão se envolvendo com esse quesito, realmente sem uma educação
de qualidade Naviraí não vai para frente, Mato Grosso do Sul não vai
pra frente, o Brasil não vai pra frente, e nós perdemos muito sem
investimento adequado em educação e nesse sentido gostaria de
divulgar um pouco mais o Instituto Federal, que é uma instituição
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pública, gratuita e de qualidade, que está em Naviraí desde meados de
2014 e que infelizmente grande parte da população ainda não conhece e
não sabe dos seus benefícios, hoje temos abertas as inscrições para
dois cursos técnicos integrados, um é informática para internet, outro
em técnico em agricultura para ingressar no ano que vem, e nos mesmos
três anos que um estudante fariam o ensino médio regular, ele faz o
ensino médio regular e ainda sai profissionalmente habilitado em uma
dessas duas áreas, que nem precisa de recomendações para o nosso
estado; está com as inscrições abertas até o dia 07 de novembro, tem
uma prova de seleção dia 20 de novembro para selecionar os cento e
sessenta candidatos mais adequados e aptos para entrarem no instituto
federal a partir do próximo ano; e como uma instituição pública nós
também garantimos acesso adequado às pessoas de baixa renda,
oriundas de educação pública ou que auto se declaram pretos, pardos e
indígenas, através das cotas, cinquenta por centos das vagas são
destinados às cotas para estudantes, para promover a acessibilidade de
forma maior, universal aqui em Naviraí. Reforçou também que Naviraí é
privilegiado por ter essas instituições aqui na cidade, é muito raro uma
cidade onde se encontram universidades federais, estaduais, institutos
federais, universidades particulares e uma educação de nível
fundamental adequado, então vocês que brigam pela educação, que
continuem nessa luta de forma muito árdua, consistente, porque
realmente precisamos de uma educação pública gratuita de qualidade.
Falou que iniciou nessa semana de Ciências e Tecnologia no Instituto
Federal de Mato Grosso do Sul, onde tem a feira de ciência e tecnologia
onde todas as escolas de Naviraí e região podem apresentar trabalhos,
temos trabalhos da rede estadual que o NTE encabeça e estão sendo
apresentados hoje e amanhã com um evento muito especial que é a
primeira feira de profissões de Naviraí, encabeçada pela UFMS Grupo
PET e todas as instituições de ensino estarão lá no instituto no Centro
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de Educação Profissional Ramez Tebet, apresentando seus cursos para
os cidadãos naviraienses, então um estudante que queira ingressar em
um curso médio, técnico, superior, pós-graduação, procure amanhã no
centro de educação Ramez Tebet que vai ser a primeira feira onde
todas as instituições de ensino de Naviraí estarão oferecendo e
apresentando seus cursos naquele momento. Agradece a oportunidade e
reforça por último que o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está
de portas abertas aos senhores vereadores conheçam os instituto,
conheçam o trabalho que fazem lá, que é sério, de qualidade e com o
apoio da sociedade, Naviraí tem muito a ganhar com essa instituição,
sendo fortalecida nessa cidade.
Com a palavra o Vereador Josias de Carvalho, que cumprimentou a
todos e agradeceu a presença do professor Matheus, por saber da
importância no município, mas infelizmente muitos jovens estão nas
drogas, roubando e perdendo essa oportunidade de fazer curso
profissionalizante que enriquece, capacita o conhecimento do cidadão,
parabenizou o professor por estar aqui, porque todos sabem que os
governantes pouco investem na educação, até porque muitos dos
governantes não tem interesse que a educação cresça, porque querem
um povo alienado para poder serem massa de manipulação, mas enfim,
gostaria de dizer também que esse novo governo que chega, que seja
justo, correto, que valoriza e retribui nos impostos que é pago pelo
cidadão, e aguardamos desta gestão juntamente com essa casa de leis
com os nobres edis que estarão assumindo a partir de janeiro,
auxiliando para que a gente possa suavizar pelo menos a situação da
sociedade, com essa administração que não valorizou nossos impostos;
falou ainda que está a disposição de todos, com sugestões, propostas
coletivas que possa abençoar a população com projetos importantes,
trabalhando juntamente com o novo prefeito.
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Com a palavra o Vereador Manoel Messias de Assis, que
cumprimentou a todos e se reportou aos eleitores que confiaram seu
voto a sua pessoa, que foram duzentos e setenta e sete eleitores que
gostariam de vê-lo novamente nesta casa de leis, representando o
município de Naviraí. Como já disse em outra oportunidade que fica
muito triste com determinadas situações que ocorrem ainda
infelizmente em uma campanha, mesmo com todo aparato da justiça
eleitoral, que estão de parabéns pelo belo trabalho prestado, mas que
ainda falta muito, como foi discutido aqui a questão da educação, onde
falamos e falamos que é a base, que é o pilar, porque senão criaremos
cidadãos alienados, mas infelizmente ainda estamos na sua grande
maioria, alienados, porque não participam e não sabem votar; mas nesse
momento quer louvar o professor Matheus por alguns meses atrás por
ter trazido seus alunos até aqui para saber como funciona esta casa de
leis, para saber como é o papel do vereador, enfim o professor estava
ali colocando uma nova consciência política a estas pessoas, a esses
adolescentes que tem que estar informados e saber qual o valor do
voto, mas não o valor monetário, como o que perdura nos dias atuais; o
professor esta dando um exemplo de cidadania e participando da
formação dos adolescentes para que venham a ser responsáveis na hora
do voto. É preciso mais pessoas como o professor Matheus. Agradeceu
e desejou bom dia a todos.
Com a palavra o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, que
cumprimentou a todos, e elogiou o professor Matheus por estar a
frente do instituto federal, e falou que vê como uma grande conquista
do nosso município, mas que só foi possível por conta de uma política
nacional de expansão das escolas técnicas, uma política de governo,
então quando a gente fala que o governo não quer investir em educação,
AV. BATAGUASSU, 900 – CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS

SECRETARIA

na maioria das vezes nos acostumamos ao longo da história com esse
tipo de situação, de ter por exemplo cento e quarenta municípios
contemplados com instituições de ensino técnico, ao final do governo
Fernando Henrique, e ao final do governo do partido dos trabalhadores
nós termos aproximadamente quinhentos e dezoito municípios com
essas escolas, nós sairmos de cento e quarenta instituições para mais
de seiscentos e oitenta escolas técnicas federais no nosso País, então
isso é investir em educação, falar de sua admiração e seu respeito ao
Instituto Federal e com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
é chover no molhado, porque é uma conquista enorme em nosso
município, não só pela formação, mas tem a ver com a melhoria de
qualidade de vida das pessoas, proporcionando melhores condições e
oportunidades, principalmente para àqueles que fosse pelo seu próprio
esforço e da renda da família, não conseguiria acessar uma instituição
particular, então essa é uma luta que sempre foi travado nesta câmara
e não tem dúvida que no final desse mandato e no próximo mandata
ainda travaremos muitas lutas nesse sentido, mas ainda concentrado e
acreditando na educação pública de qualidade, entende que essa é a
principal ferramenta para de fato solucionarmos todas as questões
ruins, problemas da nossa sociedade, investimento em educação, os
países de primeiro mundo já provaram isso, e essa linha que foi adotada
nos últimos doze anos de governo, e sempre falou que o instituto
federal é a menina dos olhos do governo do PT, e a prova disso é grande
expansão que teve e que irá cobrar para que o atual governo consiga
enxergar minimamente essa importância; se comprometeu a ajudar na
união de forças do instituto federal, com a universidade federal
através do grupo PET, e aproveitou para parabenizar pela feira das
profissões que vai acontecer amanhã, e disse que está acompanhando
desde o nascimento do projeto até a concretização do que acontecerá
no dia de amanhã. Deixa o seu compromisso, porque sabe das intenções
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de expansão do instituto federal no nosso município e podem contar
com o vereador Júnior do PT, e não tem dúvida para fazer a discussão
que for necessária, tanto da expansão de área, como a implantação de
ciências agrária e que vem de encontro ao perfil da nossa região, e que
vai ajudar a transformar a consolidar Naviraí como um polo educacional,
que é para isso que estamos caminhando. Falou também que está
cobrando a instalação dos aparelhos de ar condicionado que foi
conseguido através de emenda parlamentar dos deputados estaduais,
devido esse calor insuportável, e queremos concluir e lograr êxito nessa
cobrança para que sejam instalados, porque o mais difícil já foi feito,
que foi conseguir as emendas, adquirir os aparelhos que já chegaram às
escolas, agora só falta concluir todo esse processo com a instalação e o
funcionamento desses aparelhos. Para o atual governo ele irá formalizar
na próxima sessão, sobre o antigo PETI, que hoje é o centro de
convivência, que funciona onde é a Seleta e boa parte das crianças que
frequentam, moram nos bairros e boa parte delas no jardim paraíso, e
vão a pé, então tem alguma coisa errada nisso, ou disponibilizamos o
transporte ou o ideal seria levar o serviço para o bairro, assim que
tivermos essa preocupação com as pessoas, que é o objetivo final de
toda essa situação, se não for para melhorar a qualidade de vida dessas
pessoas de nada serve as instituições. Para finalizar disse que está a
disposição para qualquer tipo de discussões sobre temas que são
importantes para o nosso município e desejou um bom fim de semana a
todos.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão, e
para constar em ata, eu Manoel Messias de Assis, secretário, lavrei a
presente ata, que vai por mim e o Presidente assinado.
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SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ,
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos dezenove dias do mês de
outubro do ano de dois mil e dezesseis.

MANOEL MESSIAS DE ASSIS
Secretário
BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
Presidente
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