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ATA DA 39a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23/11/2015 

 

 

 

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às 

dezenove horas e trinta minutos, 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: Manoel Messias de Assis e Donizete Nogueira Pinto; estando 

ainda presentes os vereadores: Deoclécio Ricardo Zeni, Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior, Dejalma Marques de Oliveira, Claudio Cezar Paulino 

da Silva, Márcio Albino, Josias de Carvalho, Alexandre Orion Reginato, 

Márcio André Scarlassara, Antônio Carlos Klein e Luiz Carlos Garcia. O 

Senhor Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária, invocando a 

proteção de Deus e convidando a todos os presentes para a leitura de 

um texto bíblico; em seguida o primeiro secretário fez a leitura do 

expediente - ata da trigésima oitava sessão ordinária do dia dezesseis 

de novembro encontra-se à disposição dos nobres pares na secretaria 

da Casa; Foi lido Ofício 116/2015/GAB de 12 de novembro de 2015, do 

Senhor Leandro Peres de Matos, Prefeito, protocolado nesta Casa sob 

nº 594 no dia 23/11/2015 às dez horas e trinta e cinco minutos, com 

veto total ao Projeto de Lei nº 17/2015 de autoria do Vereador Josias 

de Carvalho e outros Edis, que em súmula: Altera a redação dos arts. 1º, 

2°, e 3º, e acrescenta o paragrafo único ao art. 2º da Lei nº 1.169, de 22 

de junho de 2004, que dispõe sobre a instituição do “Encontro da Paz”, 

no âmbito do município de Naviraí, e dá outras providências; por patente 

o vício de inconstitucionalidade material decorrente da violação ao art. 

19, I da CF. O Senhor Presidente encaminhou à Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação para o parecer da referida comissão. Em seguida 

foi lido Ofício nº 319/2015/GMS de 13 de novembro de 2015 do Senhor 

Prefeito, solicitando a esta Casa de Leis o repasse financeiro para o 

município de Naviraí no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 

para atender as Ações Judiciais de Média e Alta Complexidade. Esse 

repasse será de suma importância para atendermos as demandas já 

judicializadas, levando em consideração que houve um aumento 

acentuado de ações judiciais e uma queda nas receitas percebidas pelo 

município durante o exercício financeiro de 2015. Foi lido Ofício Geocon 
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nº 85/2015 de 23 de novembro de 2015, do Senhor Antonio Martins 

Filho, Gerente do Núcleo de Contabilidade, cópias dos balancetes da 

Prefeitura Municipal, e de seus fundos e fundações, relativo ao mês de 

outubro de 2015. 

 

 

Apresentação de Projetos 

   

 

Projeto de Lei nº 31/2015 de autoria da Mesa Diretora; que em súmula: 

Concede abono pecuniário aos Servidores do Legislativo Municipal. O 

Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, 

entendendo que sim, encaminhou às comissões para analisar e dar os 

devidos pareceres. 

 

Projeto de Lei nº 32/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis e outros Edis, que em súmula: Estipula as condições para a 

autorização de reajuste da tarifa do serviço de água e esgotamento 

sanitário e dá outras providências. O Senhor Presidente perguntou ao 

plenário se é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às 

comissões para analisar e dar os devidos pareceres. 

 

 

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

 

Requerimento nº 126/2015 de autoria do Vereador Marcio Albino, 

Donizete Nogueira Pinto e Luiz Carlos Garcia; expediente endereçado à 

Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente Municipal de Saúde, com 

providências para à Senhora Claudia Gomes Pereira, Gerente do Hospital 

Municipal, requerendo as seguintes informações: quantidade de partos 

normais e cesarianas, que foram realizados nos últimos 3 (três) meses. 

Solicitamos, ainda, o envio de cópia dos respectivos prontuários. Em seguida 

o Senhor Presidente colocou em discussão. Logo após colocou em votação, foi 

aprovado por unanimidade. 
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Requerimento nº 128/2015 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginato e outros Edis; expediente endereçado à Senhora Anelize Andrade 

Coelho, Gerente Municipal de Saúde, requerendo explicações sobre a 

contínua falta de medicamentos no município, haja vista que este legislador, 

representante do povo, vem sendo constantemente cobrado, e possui o 

conhecimento de que vários medicamentos continuam faltando no município. 

Foi encaminhado anteriormente um requerimento, questionando sobre o 

prazo de regularização dessa situação, porém o Requerimento nº 113/2015 

foi respondido de forma obscura, não estabelecendo datas para a 

regularização dessa situação. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

discussão. Logo após colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 130/2015 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginato e outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Leandro Peres de Matos, requerendo informações sobre o não 

funcionamento da fábrica de tubos, haja vista a necessidade dos mesmos em 

vários bairros do município, que sofrem com a falta de infraestrutura, e que 

caso tivessem ao menos a tubulação, não seriam afligidos com tantos 

transtornos. 

Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão. Logo após colocou em 

votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 132/2015 de autoria do Vereador Antonio Carlos Klein, 

Josias de Carvalho e outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para a Senhora 

Anelize Andrade Coelho, Gerente Municipal de Saúde, requerendo 

informações sobre a utilização dos 400 (quatrocentos) mil reais, devolvidos 

pela Câmara ao chefe do executivo, para os atendimentos em saúde, 

informando sobre o número de pacientes que estavam na fila de espera, bem 

como dos pacientes que foram atendidos com o referido recurso, 

acompanhado de relatório dos atendimentos, com o nome e endereço dos 

pacientes. Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão. Logo após 

colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Pedido de Informação nº 72/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado com providências para o Senhor Adilson 

Nunes Jardim, Gerente Municipal de Administração, solicitando informações 

referentes ao último Concurso Público de Provas e Títulos para o Quadro de 



 

 

 

 

 

 4 

Pessoal da Prefeitura Municipal de Naviraí - MS, relativas a: 1) número de 

candidatos convocados, quais tomaram posse e em quais unidades de lotação, 

e se todas as vagas previstas foram preenchidas; 2) qual a previsão para 

convocação de novos candidatos. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

discussão. Logo após colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Pedido de Informação nº 73/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Senhor Sérgio Vieira Valério, 

Gerente Municipal do Núcleo de Trânsito, solicitando informações sobre os 

critérios adotados para permissão de sonorização em locais públicos, e 

qual/quais leis regulamentam a sonorização em nosso município. Em seguida o 

Senhor Presidente colocou em discussão. Logo após colocou em votação, foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Indicação nº 183/2015 de autoria do Vereador Donizete Nogueira Pinto; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

Matos, com providências para Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente 

Municipal de Obras e do Núcleo dos Serviços Urbanos, indicando que seja 

efetuada uma vistoria dos bueiros, na área central e em todos os bairros, 

para que possa ser feita a limpeza e recolocação das tampas, com especial 

atenção na recolocação das tampas dos bueiros da avenida Jateí, em frente 

ao nº 505, e avenida Caiuá, em frente ao nº 498, sentido bairro-centro e na 

rua Montenegro com a rua Júlio Soares de Souza Filho, bairro Varjão.  Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 198/2015 de autoria do Vereador Donizete Nogueira Pinto; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual 

Onevan José de Matos, com providências para o Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Leandro Peres de Matos, indicando que seja feita a manutenção 

urgente na MS-489, que liga Naviraí ao Porto Caiuá, pois a mesma se 

encontra em estado precário. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 330/2015 de autoria do Vereador Donizete Nogueira Pinto; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

Matos, com providências para à Gerencia de Desenvolvimento Econômico, 

com cópia para à senhora Meire Conam, Gerente Regional do SEBRAE-MS em 
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Naviraí, indicando que seja realizada uma parceria com o SEBRAE, para a 

realização de um trabalho de orientação técnica e acompanhamento, bem 

como a realização de palestras direcionadas aos empreendedores do 

Mercado Municipal, visando dessa maneira o incremento das atividades ali 

desenvolvidas e consequente melhoria das mesmas. 

Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 343/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de Assis e 

Luiz Carlos Garcia; 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 se estude 

a possibilidade da implantação de uma pista de treinamento para as 

Autoescolas, na área destinada a shows, no Parque de Exposição Tatsuo 

Suekane. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 344/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de Assis; 

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 se verifique a possibilidade de se 

fazer o calçamento, no lado esquerdo, da entrada do pátio do Mercado 

Municipal. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 345/2015 de autoria do Vereador Benedito Missias de 

Oliveira; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para o Senhor Flávio Roberto Vendas 

Tanus, Gerente Municipal de Obras e Serviços Públicos, indicando que seja 

feito serviço de patrolamento em toda área da sede do Assentamento 

Juncal, pois a mesma se encontra cheia de buracos. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Indicação nº 347/2015 de autoria dos Vereadores Marcio Albino, Claudio 

Cezar Paulino da Silva e Luiz Alberto Ávila Silva Júnior; expediente 

endereçado a Excelentíssima Senhora Secretária de Educação Maria Cecilia 

Amendola Motta, com cópia para o Excelentíssimo Deputado Estadual 
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Senhor Junior Mochi, o Excelentíssimo Deputado Estadual Senhor Renato 

Pieretti Câmara, indicando que seja feito um projeto de reforma da Escola 

Estadual Presidente Médici, e a construção de uma escola estadual, no bairro 

Jardim Paraíso. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 348/2015 de autoria dos Vereadores Claudio Cezar Paulino da 

Silva e Marcio Albino; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Deputado Estadual Marcos Marcello Trad, indicando que seja viabilizada 

Emenda Parlamentar, para construção de uma academia ao ar livre, no bairro 

Jardim Ipê. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 349/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e 

outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Flávio Roberto 

Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras e Serviços Públicos, indicando o 

recapeamento das Alamedas dos Tuiuiús e da Avenida Mata Atlântica, 

localizadas no bairro Royal Park Residence. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 350/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e 

outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Flávio Roberto 

Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras e Serviços Públicos, indicando 

que seja realizado o aterramento e o patrolamento, em toda a extensão da 

rua Antônio Rufino Sobrinho, nº 315, localizada no Bairro Jardim Paraíso, 

tendo em vista a necessidade constante de reparos no referido local, 

especialmente quando ocorrem chuvas. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 351/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para o Senhor Ciro José Toaldo, Gerente 

Municipal de Educação e Cultura, indicando que seja realizada parceria entre 

a Gerência de Educação e Cultura e Secretaria de Estado de Educação, para 

que seja viabilizada a abertura de novas turmas do Curso Técnico 

Profuncionário, visando atender aos 68 (sessenta e oito) funcionários 
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municipais, que ainda não fizeram o curso. Conforme informado pela Gerência 

Municipal de Administração, por meio da CI n° 573/2015 GAB/GEMED, 

enviada a esta Casa de Leis, no dia 26 de maio de 2015, essa é a demanda 

atual existente. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Moção de Congratulação Verbal de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis; a Diretoria da Escola Juracy Alves Cardoso, parabenizando a todos 

que estiveram empenhados na elaboração da 5ª Edição do “Jornal da Escola 

Estadual Juracy Alves Cardoso”, pela proposta envolvendo setores e 

segmentos da comunidade escolar, onde estimula e incentiva o hábito da 

leitura e uma interação entre as disciplinas, professores e alunos. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

moção apresentada. 

 

Moção de Congratulação Verbal de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

ao Senhor Estácio Valentim, parabenizando pela realização da “2ª Noite da 

Poesia” no dia 20 de novembro nas dependências da Associação Comercial e 

Empresarial de Naviraí – ACEN, evento organizado pela ANAPE – Associação 

Naviraiense dos Poetas e Escritores e Fundação Cultural, com a participação 

das escolas municipais, estaduais e privadas do nosso município; Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a moção 

apresentada. 

 

 

Ordem do Dia 

 

Votação do Projeto: 

 

 

Projeto de Lei Complementar nº 2/2015 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho e outros Edis; que em súmula: Reabre o prazo constante do § 1º, do 

artigo 2º, da Lei Complementar nº 144, de 10 de julho de 2013, que “Dispõe 

sobre a renegociação das dívidas relativas aos contratos de compra e venda 

de mutuários inadimplentes do Conjunto Habitacional Governador Harry 

Amorim Costa”, e dá outras providências. Foram apresentados os Pareceres 

das Comissões de: Justiça, Legislação e Redação; e Finanças e Orçamento; 

favoráveis a aprovação do referido Projeto. Em seguida foram colocados em 
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segunda e última discussão, e aprovados. Logo após colocou em segunda e 

última votação o referido Projeto, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Projeto de Lei nº 30/2015 de autoria da Mesa Diretora; que em súmula: 

Revoga dispositivo da Lei nº 1.948, de 21 de outubro de 2015, e dá outras 

providências. Foram apresentados os Pareceres das Comissões de: Justiça, 

Legislação e Redação; e Finanças e Orçamento; favoráveis a aprovação do 

referido Projeto. Em seguida foram colocados em discussão e aprovados. 

Logo após colocou em votação o referido Projeto, que foi aprovado por 

unanimidade em primeira e única votação. 

 

Projeto de Lei nº 30/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Desafeta de uso público e transfere para o domínio do município, 

parte da Rua Luiz Carlos Bressa, localizada no “Residencial Flamboyant II”, e 

dá outras providências. Foram apresentados os Pareceres das Comissões de: 

Justiça, Legislação e Redação; e Obras e Serviços Públicos; favoráveis a 

aprovação do referido Projeto. Em seguida foram colocados em discussão e 

aprovados. Logo após colocou em votação o referido Projeto, que foi 

aprovado por unanimidade em primeira e única votação. 

 

 

 

TRIBUNA: 

 

 

FEZ USO DA TRIBUNA O SENHOR LEANDRO PERES DE MATOS, 

Prefeito, cumprimentou os vereadores, a gerente de saúde Anelize, a todos 

os presentes nesta Casa, e falou da felicidade em estar aqui e por esta Casa 

de Leis sempre buscar melhorias na resolução dos problemas da saúde da 

população de Naviraí. Falou que na semana passada tivemos uma ação positiva 

nesta Casa, que foi uma audiência pública sobre a saúde mental, que foi 

organizado pelo Vereador Márcio da Araguaia. Falou que estamos na 

eminencia de receber a Caravana da Saúde, um projeto do Governo do 

Estado, com certeza o maior projeto de saúde do Brasil na atualidade, 

projeto que está sendo copiado por vários estados do Brasil e até outros 

países, e nós estamos com a estrutura chegando em nosso município, onde 

vem em um momento importante para que a gente possa completar o ciclo de 

investimentos de ampliações na área da saúde. Nosso hospital hoje trabalha 
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de uma forma muito forte, atendendo em média já no ano em torno de cento 

e cinquenta pacientes por dia de Naviraí, sem dizer da nossa região; um 

laboratório que atende também toda a região e a caravana da saúde que 

chega para atender nossa região. Falou que não é fácil fazer uma saúde de 

qualidade, porque carece de muito dinheiro, e mesmo com todos os 

investimentos que fizemos ainda é pouco. Aumentamos muito os gastos na 

saúde, está aqui a secretária, com toda sua equipe de colaboradores e que 

tem feito de Naviraí uma das melhores saúde do Brasil, e acredita que em 

um futuro breve nós seremos premiados em relação a nossa saúde. E hoje 

mais uma vez vem nesta Casa agradecer de antemão pela segunda vez no ano 

essa bela atitude de antecipar a devolução do duodécimo, beneficiando 

pessoas, porque a princípio devolveram quatrocentos mil e nós lançamos o 

projeto “Mais Saúde” que está em andamento, onde foram realizados muitos 

exames, que estavam parados há muito tempo, como a ressonância 

magnética, a tomografia, enfim muitos exames necessários a população.  

Solicitou as pessoas que não foram contatadas, que procurem a secretária 

de saúde, a regulação, para poder ver como está o agendamento do exame. E 

hoje os vereadores estão devolvendo mais duzentos mil reais para que 

possamos zerar as questões das ordens judiciais. Essas ordens judiciais 

queiram ou não tem prejudicado nosso orçamento, mas estamos conseguindo 

atender as pessoas. Entramos em contato com o Ministério Público para 

buscar meios para que possam estar minimizando essas idas das pessoas até 

o judiciário, estamos contratando médicos e buscando parcerias. Comentou 

que o Vereador Alexandre reclamou da falta de medicamentos, e ele falou 

que muitas vezes o laboratório deixa de entregar, como exemplo a bezetacil, 

que não tem no mercado para comprar, é um problema nacional. Falou da ação 

que está correndo na justiça, onde foi deixado de entregar alguns 

medicamentos e por conta da ação do ministério público, está suspenso até 

que a situação se resolva; não serão entregues mais remédios que estejam 

fora da lista do SUS, porque está sob suspeita e então vamos aguardar a 

definição do processo. Alguns problemas é por falta de pagamento, devido o 

gasto de um milhão e quatrocentos, de ordem judicial, que às vezes interfere 

no pagamento dos nossos fornecedores, mas tudo isso serve de lição, 

estamos passando um momento de transição, um momento onde tudo está 

acontecendo para que a gente aprenda e tente de uma forma ou outra os 

caminhos para resolver os problemas sem ordem judicial. Então, mais uma 

vez agradeceu a todos os vereadores, e falou que amanhã o dinheiro já 

estará na conta e serão zeradas as ordens judiciais, e vai se reunir com o 
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ministério público para poder iniciar uma nova vida, buscando melhorias. 

Frisou mais uma vez que a caravana da saúde estará aqui, atendendo também 

vários outros segmentos, até casamento serão realizados através do tribunal 

de justiça, enfim será um momento único para nossa cidade. Estaremos 

atendendo sete municípios, indígenas, enfim temos que agradecer ao governo 

do estado por este grande projeto que foi lançado, que é a caravana da 

saúde. E de antemão agradeceu aos vereadores, e fez um pedido, dizendo 

que se sobrar mais dinheiro até o fim do ano e quiserem devolver, será 

investido na área da educação, com a compra de ar condicionado para colocar 

nas salas de aula das escolas e creches da rede municipal, e virá num 

momento oportuno; e disse que essa câmara está sendo exemplo para todo 

Brasil, devolvendo recursos de economias para destinar à comunidade. 

Agradeceu a todos e pediu que Deus os abençoe cada vez mais. 

 

 

FEZ USO DA PALAVRA A SENHORA ANELIZE ANDRADE COELHO, 

GERENTE MUNICIPAL DE SAÚDE, que iniciou cumprimentando a todos e 

agradecendo por mais esta oportunidade em nome do Presidente Senhor 

Benedito, por mais essa devolução de recurso, que com certeza serão pagas 

as ações judiciais. Se não fosse a parceria desta Câmara, não conseguiria ter 

esse avanço na saúde pública de Naviraí. Com relação a caravana, falou que é 

um projeto do governo do estado, que quer garantir o acesso ao serviço de 

saúde de uma forma mais rápida, proporcionando uma melhoria na saúde 

pública; a meta do governo do estado é atingir onze municípios da 

microrregião, que são Coxim, Aquidauana, Campo Grande, Jardim, Corumbá, 

Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã, Três Lagoas, Paranaíba e Naviraí. 

Naviraí será a sétima edição da caravana do governo do estado. A estrutura 

da caravana é formada por diversos profissionais de saúde, dentistas, 

enfermeiros, nutricionistas, médicos, técnicos de enfermagem, das diversas 

áreas. É uma caravana que vem em veículos adaptados, que são as carretas, 

que farão a realização de consultas, diagnósticos e também cirurgias 

oftalmológicas, além de trabalhar com pessoas voluntárias e diversos 

parceiros, como ASSOMASUL, Polícia Militar, Bombeiros, Imasul, Procon, 

Sesi, Tribunal de Justiça, Universidade Federal, enfim são trinta e quatro 

parceiros que estão envolvidos nestas atividades da caravana. O dia “D” 

desta caravana aqui em Naviraí ficou definido pelo governador, que será no 

dia cinco de dezembro, que é um sábado; a partir das cinco horas da manhã 

toda a equipe de apoio e secretaria de saúde que vem do estado, estaremos 
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às quatro da manhã, para organizar toda a logística, e às cinco abre-se os 

portões para atendimento à população. Agradeceu e desejou boa noite a 

todos. 

 

Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente deu por encerrada a 

sessão, e para constar em ata, eu Manoel Messias de Assis, primeiro 

secretário lavrei a 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 três dias do mês de novembro do 

ano de dois mil e quinze.  


