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ATA DA 36a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/11/2016 

 

 

 Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, 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: 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, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Luiz 

Carlos Garcia, Márcio Albino e Márcio André Scarlassara; com ausência 

do Vereador Josias de Carvalho. 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 vinte e quatro de outubro do ano de 

dois mil e dezesseis se encontra à disposição dos nobres pares na 

secretaria da Casa. Foi lida a correspondência do Senhor Presidente 

Benedito Missias de Oliveira, solicitando que seja abonada a sua falta 

na Sessão Ordinária realizada no dia 24 de outubro de 2016, conforme 

atestado médico do Dr. Mário Orlando Dossi, Otorrinolaringologista. Foi 

lido Ofício Geocon nº 074/2016 de 24 de outubro de 2016, do Senhor 

Luiz Alberto Batista, Gerente de Contabilidade, referentes cópias dos 

balancetes da Prefeitura Municipal e de seus fundos e fundações, 

relativo ao mês de setembro de 2016. 
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Apresentação de Projetos 

 

Projeto de Resolução nº 3/2016 de autoria do Vereador Antonio 

Carlos Klein e outros Edis, que em súmula: Altera o artigo 135 do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Naviraí. 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 33/2016 de autoria do Vereador Luiz Carlos Garcia 

e outros Edis, que em súmula: Acrescenta inciso IX, ao art. 12 e altera 

a redação do § 4º, do art. 13, da Lei 1.629, de 16 de maio de 2012. 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 31/2016 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Naviraí 

(MS), para o exercício financeiro de 2017 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: 

 

Indicação nº 189/2016 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino 

da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Denilson 

Aurélio Souza Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços 
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Urbanos, o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de 

Obras, indicando que seja viabilizada com a máxima urgência, medida de 

contenção e estabilização das erosões na Rua Maria Edvirges dos 

Santos e Rua Artur Pereira da Silva, ambas no Bairro Vila Nova. Que 

colocado em discussão, usou a palavra o Vereador autor e disse que foi 

procurado por vários moradores inclusive pelo presidente do bairro, 

onde foi até o local e constatou o fato, e se não for contida 

rapidamente, assim que der mais um dia ou dois de chuva, leva as casas 

embora, esse pedido foi solicitado meses anteriores, mas infelizmente 

nada foi feito até agora, e espera que a prefeitura tome as devidas 

providências para evitar uma tragédia como foi no Bairro Vila Alta. Que 

colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação nº 190/2016 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira; expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas 

Tanus, Gerente Municipal de Obras, indicando que seja realizado o 

patrolamento de todas as ruas do bairro Jardim Paraíso que ainda não 

foram contempladas com malha asfáltica, dando atenção especial às 

ruas Severo Alves dos Santos, Joaquim Cardoso Castro, José de 

Oliveira, José Cleberson Pereira e Vera Cruz. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

 

Indicação nº 191/2016 de autoria do Vereador Deoclecio Ricardo 

Zeni; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, indicando que seja verificada a possibilidade 

de alteração do texto do artigo 496, da Lei Complementar nº 12/98, 

para que passe a ter a seguinte redação: "Art. 496 São isentos do 

Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, os aposentados idosos 

com mais de 65 anos de idade, pensionistas, viúvas, deficientes físicos 
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ou mentais, proprietários de único imóvel no Município, que recebam 

rendimentos de até 2 (dois) salários mínimos vigentes, e que utilizem o 

imóvel para fins exclusivamente residenciais." Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

 

Pela ordem o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, propôs uma 

Moção de Pesar direcionada aos familiares do Senhor João Aparecido 

Siqueira, devido à tragédia que aconteceu por afogamento em nosso 

município, e sabe que nada do que for feito vai amenizar o sofrimento, 

mas é uma forma de demonstrar respeito desta Casa a esse cidadão 

naviraiense e à família. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a moção apresentada. 

 

O Senhor Presidente Benedito Missias de Oliveira, propôs uma Moção 

de Congratulação ao Corpo de Bombeiros de Naviraí, pelo empenho e 

brilhante trabalho realizado no resgate do corpo do Senhor João 

Aparecido Siqueira; solicitou que seja enviado em seu nome juntamente 

com os demais vereadores. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

votação a referida moção que foi aprovada. 

 

 

 

TRIBUNA 

 

Usou a tribuna o senhor Josemar Tomazelli, convidado através de 

requerimento de autoria do Vereador Marcio Scarlassara, que iniciou 

desejando boa noite a todos e falando que é uma satisfação estar aqui 

na função de servidor público e utilizando a tribuna dessa nobre casa de 

leis, saudando a todos em nome de seu amigo de longa data Benedito 
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Missias, e iniciou fazendo uma breve apresentação do seu trabalho na 

gerência de arrecadação, fiscalização tributária, de auditor fiscal e foi 

convidado pelo prefeito Léo Matos para assumir a gerência de saúde e 

tocar os trabalhos até o final do mandato, sendo um desafio grande e 

um cargo intenso, com experiência muito grande em humanidade, onde 

vemos casos que no dia a dia de pessoas comuns nós não vemos, na 

felicidade das pessoas quando são atendidas e a dificuldade quando não 

são atendidas, infelizmente não é uma situação que acontece só no 

município de Naviraí; como uma reportagem que passou ontem na rede 

globo, sobre as dificuldades que são encontradas no Brasil inteiro, 

inclusive no Distrito Federal que é um dos maiores ou um dos mais 

fortes Estados da União. Falou da sua portaria de nomeação de nº 

660/2016 de 05/10/2016 menos de trinta dias, e discorreu sobre seus 

trabalhos, funcionário público de carreira do município de Naviraí, 

auditor tributário há dez anos e meio, com formação em administração 

de empresas e pós-graduação em gestão pública, formação em 

matemática, com pós-graduação também em ensino da matemática, 

funcionário público municipal e estadual há mais de trinta anos, tendo 

exercido cargos de secretário municipal de educação, finanças e 

arrecadação, administrativo no setor de saúde, coordenador de PSF´s 

no município de Itaquiraí, professor estadual por oito anos, assessor de 

gabinete do secretário de estado de esportes, na gestão do governador 

Zeca do PT em 2005/2006, entre outros. Falou das situações 

conquistadas agora em menos de trinta dias de trabalhos na secretaria 

de saúde, e como todos sabem que o município passa por uma situação 

financeira delicadíssima como todos os municípios em final de mandato,  

estão tentando levar a situação o mais simples possível para atender 

todos os munícipes. Comentou sobre as situações que estão acontecendo 

e que imediatamente dentro do mês de novembro e no máximo até o dia 

dez de dezembro estarão acontecendo no nosso município, referindo-se 
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aos equipamentos, aparelhos e veículos adquiridos e entregues; 

praticamente a ponto de ser colocados em circulação, ou em uso, com a 

entrega de cinco veículos Fiat palio completos a serem utilizados a 

partir de amanhã, totalmente liberados, com seguros contratados, onde 

três serão utilizados no transporte de pacientes e dois no apoio as 

unidades de saúde; esses cinco veículos são emendas parlamentares dos 

deputados Mara Caseiro, Marquinhos Trad, Paulo Corrêa e Reinaldo 

Azambuja então deputado estadual, que concedeu dois veículos; temos 

ainda uma ambulância com UTI móvel, estilo do SAMU, que será 

utilizada pelo hospital municipal e também pelo SAMU, que está em 

fase final de montagem em Campo Grande na Enzo veículos, somente 

aguardando chegar a última peça que é a incubadora e que será 

entregue no prazo máximo de dez a quinze dias. Temos também 

emendas parlamentares no valor total de duzentos e quarenta e cinco 

mil reais, cinquenta mil da Mara Caseiro, cento e trinta e cinco mil do 

Marquinhos Trad então deputado estadual, trinta mil Coronel Davi e 

trinta mil do deputado Lídio Lopes, esses são os veículos que estão para 

chegar; os veículos pequenos já vão entrar no trabalho a partir de 

segunda-feira, entre outros; aparelho de endoscopia da Santa Casa 

pronto para utilização, apenas faltando um nobreak, que já foi licitado, 

mas a empresa ainda não fez a entrega; aparelho de tomografia está 

funcionando, mas necessita do laudo de um profissional, de uma 

avaliação técnica para poder realmente ser habilitado para o 

funcionamento; temos ainda a aquisição de setenta e seis ares 

condicionados para utilização nas dez unidades de saúde nos nossos 

PSF`s, que já estão sendo instalados em todas as recepções dos postos 

de saúde da família; temos ainda adquiridos e parados na fase de 

licitação da instalação dos mesmos, dezessete ares de doze mil btus, 

quinze ares de trinta mil btus, vinte e cinco ares de vinte e quatro mil 

btus, dez ares de dezoito mil btus, esses últimos dez ainda não foram 
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entregues pela empresa vencedora da licitação; temos ainda mais vinte 

e seis ares adquiridos para utilização no hospital municipal, sendo de 

dezoito mil btus, também não entregues ainda pela empresa vencedora, 

mas estão dentro do prazo para a entrega; esses ares também foram 

emendas parlamentares da deputada Mara Caseiro, Marquinhos Trad, 

Reinaldo Azambuja, Onevan de Matos e Renato Câmara, em fase de 

instalação, resumindo, somente os ares de sessenta mil, o restante 

encontram-se sendo licitados em conjunto com a gerência de educação, 

que também conseguiu através de emendas uma quantidade bem grande 

de ares condicionados. Temos ainda aquisição de geladeiras, máquinas 

de lavar roupas e tanquinhos, todo esse material estavam guardados no 

nosso depósito sem a devida utilização, estamos dando direcionamento e 

colocando para rodar, não tem sentido ficarmos com esse patrimônio 

guardado no setor de depósitos; as geladeiras irão para a farmácia 

municipal para condicionamento de insulina e duas para o posto de saúde 

do Varjão, onde temos todo o sistema de vacinação do município, as 

máquinas de lavar roupas que são completas, dez são para os dez postos 

de saúde da família e os dois tanquinhos, um direcionado para a 

gerência e outro para o PSF São Pedro; esses são os veículos e 

materiais que estão sendo entregues à população para utilização por 

parte dos servidores públicos de Naviraí. Falou ainda das ações, 

demandas e procedimentos, e que hoje todas as ações judiciais no que 

se referem à oftalmologia, operações, cataratas, glaucoma, todos os 

tipos de operações, procedimentos e cirurgias, estamos encaminhando 

para avaliação e tratamento na cidade de Chapadão do Sul, em parceria 

com o governo do estado que montou um centro de excelência em 

procedimentos referente a oftalmologia; nesse primeiro momento serão 

atendidos trinta pacientes já marcados com data, agendado para o dia 

10/11/2016, esses trinta pacientes de oftalmologia geraria para o 

município em torno de quatrocentos mil reais com custo de transporte e 
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alimentação, pacientes de ações judiciais, e teríamos de tirar dinheiro 

do cofre do município para quitar essas ações judiciais, e foram 

encaminhados todos em parceria com estado através do núcleo de saúde 

de Naviraí, que tem mostrado um grande parceiro nosso. Sobre a 

ortopedia, cirurgias, traumas, implantes, próteses, encaminhados para 

avaliação e tratamentos na cidade de Campo Grande, em parceria com o 

governo do estado, que foi uma dica do nobre vereador Márcio 

Scarlassara, em média esses procedimentos cirúrgicos na área de 

ortopedia sairiam para os cofres do governo de setecentos a 

novecentos mil reais de ações judiciais, inclusive na possibilidade de 

haver um transplante ósseo. Esse centro de ortopedia em Campo 

Grande, o estado locou o Hospital do Pênfigo, para fazer esses 

atendimentos para os municípios de todo o estado, justamente para 

facilitar nesse final de mandato; também quarenta pacientes pré-  

marcados para avaliação e atendimento, que estamos aguardando 

contato da secretaria de estado de saúde da regulação do estado para 

marcar a viagem, custo também transporte e alimentação; 

economizamos em média com ações judiciais, entre as duas 

especialidades de oftalmologia e ortopedia, um milhão e cem mil reais 

que teríamos que tirar dos cofres públicos. Outra situação que 

apareceu neste final de semana, de um contato do governo do estado, 

solicitando toda demanda nossa de ultrassonografia em todas as 

especialidades, também em parceria do governo do estado, que 

firmamos uma parceria muito bacana com o núcleo de saúde do 

município, na pessoa da representante do estado Najua Selem, e foi nos 

fornecido até duzentos e trinta atendimentos gratuitos em Campo 

Grande, também com o custo de transporte, com agendamento mais 

longo, porque teremos que buscar essas ultrassonografias nos nossos 

postos de saúde, porque não temos lançadas no nosso sistema de 

regulação, teremos que buscar posto a posto e colocar a disposição de 
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todas as pessoas, de todos os munícipes que quiserem ir à Campo 

Grande para resolver esses problemas de ultrassonografia. Falou 

também sobre a preocupação com a dengue, o verão está começando, 

tivemos as primeiras chuvas e o pessoal do controle de vetores está na 

rua, com algumas ações; disse que o governo do estado criou a sala de 

situação, uma ligação direta via internet, com projeto desenvolvido em 

todos os núcleos de saúde do estado, para que os municípios fiquem 

mais próximos da capital e as informações cheguem mais rapidamente 

ao centro nervoso da situação, que é em Campo Grande, também em 

parceria com a chefe do núcleo, a Sra. Najua; somos parceiros do 

estado em todas essas situações, e não sabe dizer se esse tipo de ações 

anteriormente acontecia, mas agora estão acontecendo e estão 

trazendo lucros para o nosso município, e esse é o interesse; ainda com 

relação a dengue cabe a nós munícipes cuidar das nossas casas, quintais 

e do quintal dos vizinhos. Temos ainda muitas demandas de ações 

judiciais, que tem perturbado há uns três anos e atrapalhado as ações 

do governo municipal. Essas ações impetradas contra o município são 

das mais variadas, procedimentos, cirurgias, consultas, medicamentos e 

leite, os promotores mandam e temos que cumprir; o intuito nesse final 

de gestão é atender a todos no menor tempo possível, porque isso gera 

lucro para o município, porque cada ação descumprida tem uma 

penalidade dia-a-dia, então alocamos o governo do estado como nosso 

parceiro e um dos principais salvadores, como nessas situações de 

cirurgias de oftalmologia, ortopedia e também nas ultrassonografias, o 

governo do estado tem sido um grande parceiro. Falou também que 

solicitou no dia 24/10 junto a essa Casa de Leis, uma devolução de 

valores do duodécimo para serem utilizados totalmente no pagamento 

de ações judiciais, na aquisição de medicamentos, leite e 

procedimentos; e conseguimos resolver uma grande parte com o governo 

do estado que está nos auxiliando, então pede encarecidamente aos 
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nobres vereadores que pensem com carinho e acompanhem o 

desdobramento dessas ações até o final, porque o nosso intuito em ter 

vindo até aqui solicitar pessoalmente é que seja utilizado justamente 

nas ações de medicamentos e leite, que não fosse desviado para nenhum 

outro tipo de ação, porque estamos tendo muita dificuldade. Veio 

também agradecer aos vereadores, que mesmo antes de estar nesse 

cargo, sempre acompanhou o esforço de todos dessa casa de leis, no 

apoio e no favorecimento ao executivo do município, e não poderia 

deixar de citar que quando foi solicitado em 2015 um repasse do 

duodécimo, foi prontamente atendido e praticamente zerado a demanda 

de exames laboratoriais e outras situações; e em 2016 concederam uma 

grande parte do pagamento das vacinas contra a influenza H1N1, a 

parceria com o executivo tem sido sempre de uma forma muito 

agradável, então agradece em nome do prefeito Leandro Peres de 

Matos a esta Câmara, ao secretário de estado de saúde Dr. Nelson 

Barbosa Tavares, que nos atendeu prontamente em Campo Grande, a 

chefe do Núcleo Regional de Saúde em Naviraí, Sra. Najua Selem, ao 

Sr. Ed Carlos, que é da Central de Regulação de Campo Grande, que 

prontamente nos atende quando necessitamos, e deixar um 

agradecimento especial ao Senhor Benedito Missias, Presidente desta 

Casa de Leis, e por intermédio dele, a todos os nobres edis, devido a 

participação de todos na administração do município que tem sido 

definitiva e parceira, onde tem colaborado em muito para a saúde de 

nossa cidade. Deixa uma mensagem a toda população de Naviraí, que até 

dia 31 de dezembro de 2016 a responsabilidade da saúde do nosso 

município é dele e que sempre estará de portas abertas, porque por 

ande ele passa ele age dessa forma, porque é um servidor público e tem 

um dever e a incumbência de atender a todos os munícipes da melhor 

forma possível, então não convém à sua gestão, ao seu trabalho e de 

seus colegas fechar portas para a população. Assim como os 
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Vereadores: Dito e Márcio Scarlassara, que já os visitou, convidou aos 

demais vereadores e a população de Naviraí para que os visitem e levem 

suas dúvidas, sugestões e ideias, porque sempre estão em busca de 

melhorias e com a ajuda de todos, certamente o sucesso virá mais 

facilmente. Agradeceu ao Sr. Benedito e a todos pela oportunidade. 

 

Com a palavra o Vereador Benedito Missias de Oliveira, que 

agradeceu ao Sr. Josemar e sua esposa Patrícia presente, pelas 

explicações sobre o atendimento e sobre os aparelhos, deixando claro 

sobre as demandas da saúde. Agradeceu pela presença. 

 

Com a palavra o Vereador Marcio André Scarlassara, que 

cumprimentou a todos e comentou sobre a sessão acontecer no dia de 

hoje que é quinta-feira, devido o feriado, e que foi fundamental a vinda 

do Senhor Josemar para esclarecer à população sobre a gerência de 

saúde, porque o que um pai de família procura é saúde para seus filhos, 

muitos vendem carro, casa e fazem empréstimo, no desespero em busca 

da saúde. Disse que quando é procurado por uma família para ajudar 

com um parente drogado, e consegue disponibilizar uma vaga para 

ajudar, ele fica muito feliz, porque sabe que não está salvando uma vida, 

mas sim de toda uma família e não tem dinheiro que pague esse serviço. 

A pessoa que trabalha na saúde tem que ter esse olhar de carinho e 

atenção que o Josemar está tendo, então que continue assim para 

atender toda população. Disse ainda que é de fundamental importância o 

que foi dito aqui, e sobre a oftalmologia tem que ser divulgado em 

rádios, jornais, sites, porque as pessoas que vivem no Assentamento 

Juncal, Porto Caiuá e outros Assentamentos tem que saber, porque 

muitos estão perdendo a visão, então tem que ser bem divulgado; e 

também sobre a ortopedia, que é uma conquista para Naviraí essa 

parceria feita com o Estado, e fica feliz devido ter sido uma sugestão 
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dele, onde foram atrás e conseguiram. Agradeceu a Deputada Mara 

Caseiro pelo carinho e respeito que tem por Naviraí, sempre retribui a 

votação expressiva que tem aqui, através de emendas, e agora chegam 

os carros e UTI móvel para a população utilizar, assim como ele que 

sempre trabalha em prol da saúde. Deixa um abraço carinhoso a toda 

população de Naviraí, sempre lembrando que seu gabinete está de 

portas abertas e desejou um bom final de semana a todos. 

 

Com a palavra o Vereador Antonio Carlos Klein, que cumprimentou a 

todos, e ao Sr. Josemar Tomazelli que veio explicar sobre seu trabalho 

a frente da saúde neste final de mandato, e render sua homenagem por 

sua coragem por assumir uma pasta tão complicada e tão difícil como é 

o de gerência de saúde, principalmente no município de Naviraí, que já 

vem enfrentando problemas há tanto tempo; deseja que tenha sucesso 

na gestão, e por conhecê-lo e saber de sua capacidade, acredita que vai 

ser bem sucedido nessa empreitada até o dia 31 de dezembro, e que 

pode contar com o trabalho desta Câmara, principalmente com o seu, no 

sentido de que possamos cada dia mais melhorar a saúde da população 

de Naviraí. Falou também à população sobre o projeto que foi dado 

entrada nesta casa hoje, com sua iniciativa e assinado juntamente com 

outros vereadores, para ser modificado o horário e o dia das sessões 

ordinárias da Câmara, porque durante o período eleitoral as sessões da 

Câmara foram realizadas as terças-feiras, às dez horas, toda semana, e 

vimos em conversa com a população que o resultado das sessões na 

terça-feira de manhã é muito mais proveitoso, do que nas sessões 

realizadas à noite, onde quase sempre o plenário está vazio; a sessão é 

transmitida pela rádio no horário de 19h30min, mas as pessoas nesse 

horário estão assistindo o jornal nacional, depois as novelas e vários 

outros programas de interesse e acaba ficando sem audiência a sessão 

da Câmara, ao passo que na terça-feira de manhã, tanto as donas de 
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casa, quanto as pessoas que trabalham no comércio de uma forma geral, 

estão sintonizadas ouvindo o programa do Padre Reginaldo Manzotti e 

em seguida entra a sessão da Câmara e as pessoas mantém o rádio 

ligado ouvindo as discussões, os debates aqui nesta Casa, então 

chegamos à conclusão que tem muito mais proveito sendo feito de 

manhã no sentido do acompanhamento da população, do que à noite. 

Verificamos na região sul também que várias outras cidades já há muito 

tempo fazem as sessões na parte da manhã, como é o caso de Amambaí, 

Caarapó, Dourados, Eldorado e o resultado é sempre satisfatório, então 

a partir da aprovação desse projeto de resolução, iremos transferir as 

sessões ordinárias para a parte da manhã, nas terças-feiras. É preciso 

fazer várias inovações nesta Casa, e já fizeram muitas, desde que aqui 

entraram, como restabelecimento do tempo de votação da mesa 

diretora, do prazo, redução das diárias, tem um projeto de sua autoria 

encaminhando para extinguir em definitivo a verba indenizatória no 

sentido de fazermos economia, foi feito também alteração da lei 

orgânica para que Naviraí não tivesse nessa eleição a disputa para 

quinze vereadores, mas que mantivessem os treze para não aumentar os 

gastos, porque Naviraí não precisa de muitos vereadores, mas de 

vereadores qualificados para fazer seu trabalho e ainda temos vários 

outros requerimentos para fazermos outras modificações, como a 

instalação de ponto eletrônico para controle de frequência para 

vereadores nesta Casa, onde estão estudando também a possibilidade 

de ponto eletrônico para controle e frequência de horário dos médicos 

e funcionários no hospital municipal e postos de saúde, porque nos dias 

de hoje já não se justifica mais o controle de assinaturas em livros, 

estamos na era da tecnologia; tem outro projeto ainda, que está 

estudando a extinção do recesso no mês de julho na Câmara Municipal, 

temos recesso no final do mês de dezembro, janeiro inteiro e em julho, 

e este ano vimos que ficamos ociosos o mês inteiro e com muita coisa 
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para fazer na cidade; já não existem mais dois recessos no poder 

judiciário, os advogados têm recesso no mês de dezembro até o dia 20 

de janeiro, então acha que nessa Casa deveríamos estar trabalhando no 

mês de julho, porque a população precisa e o vereador tem que estar à 

disposição, e estamos fazendo um estudo da viabilidade desse projeto e 

assim que tivermos o aval e o sinal verde da assessoria jurídica desta 

Casa, estaremos ingressando com esse projeto, e o objetivo dele como 

vereador e dos outros vereadores desta Casa e os eleitos é prestar um 

serviço de qualidade, por isso estão fazendo várias modificações e 

preparando esta Casa para que esteja trabalhando diariamente em 

favor da população de Naviraí. Agradeceu e desejou boa noite a todos. 

 

Com a palavra o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, que 

cumprimentou e saudou a todos os presentes, agradecendo ao Sr. 

Josemar Tomazelli por sua presença e da sua esposa Patrícia, e entende 

na sua humilde opinião, que o relato feito aqui hoje de uma pasta tão 

importante quanto a saúde jamais pode ficar um dia sequer sem alguém 

especificamente responsável pela pasta, sabemos que veio de uma série 

de situações com o gerente de finanças assumindo cumulativamente 

duas pastas importantíssimas do município, e sabemos que dificilmente 

conseguimos fazer um trabalho a altura do que as expectativas e 

necessidade da população tocando mais de uma área, ainda mais quando 

se trata de uma gerência de saúde e do porte que é a de Naviraí, então 

deseja sucesso nesse final de mandato e que seja feito com dedicação 

como foi na sua fala, que é um servidor de carreira e que sempre o fez, 

e coloca-se a disposição para o que for necessário, e já tem muitas 

sugestões e em breve estará fazendo uma visita para falar do que 

acredita e que pode contribuir. Comentou que já foi decretada a equipe 

de transição da prefeitura, e agradecemos o atendimento; comentou 

sobre os dois projetos que chegaram a esta Casa de Leis e convidou e 
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conclamou aos nobres pares que se dediquem em especial a eles, onde o 

primeiro é da lei orçamentária anual e que dispensa comentário a 

respeito da importância, onde estão analisando os balancetes do que 

tem sido utilizado de recursos, se está atingindo a previsão que foi 

feita no ano passado, para poder de fato discutir um orçamento 2017 

que seja real, que seja o mais próximo possível da realidade e que dê 

condições para a próxima gestão de executar as ações que pretende; 

outro projeto importante é o Complementar nº 6/2016 que faz a 

revisão do plano diretor, que determina e traça diretrizes de todas 

ações e áreas do nosso município para os próximos anos, foi feito um 

árduo trabalho, acompanhando desde o início e sendo informado sobre o 

que estava sendo discutido pelo Conselho da cidade e mais uma equipe 

da prefeitura fazendo essa revisão nesse sentido. Falou também que 

participou da posse da nova diretoria da Assenar – Associação de 

Engenheiros Agrônomos e Arquitetos no município de Naviraí e 

parabenizou em nome da presidente eleita, Janaína Somensi, a todos os 

membros que integram a nova diretoria dessa importante Associação do 

município e se colocou a disposição para continuar contribuindo com 

nosso município. Por fim falou da emenda parlamentar que conseguiu 

com o deputado Zeca do PT para poder de uma vez por todas implantar 

a rede de abastecimento de água no Assentamento Juncal, e que na 

semana passada recebeu o ofício confirmando oficialmente a colocação 

desta emenda no orçamento no ano de 2017 da União, de nº 378300006 

na Funasa – Fundação Nacional de Saúde no valor de um milhão de reais 

para poder ser utilizado e executar o projeto que já existe na Funasa 

para o assentamento juncal, então cada vez damos mais um passo 

importante para de fato ver concretizado o sonho dos assentados há 

muitos anos. Agradeceu a oportunidade, desejou um bom fim de semana 

e que está à disposição da população e que segue em frente trabalhando 

porque essa é a sua função enquanto legislador. 
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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. 

 

SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos três dias do mês de 

novembro do ano de dois mil e dezesseis.  

 

 

MANOEL MESSIAS DE ASSIS 

Secretário 

 

DEJALMA MARQUES DE OLIVEIRA 

Presidente 


