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SECRETARIA 

 

 

ATA DA 20a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20/06/2017. 

 

 

 

Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, 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 Jaimir José da Silva; Secretariado pelos Edis: Marcio Andre 

Scarlassara e Simon Rogério Freitas Alves da Silva; estando ainda 

presente os vereadores: Antônio Carlos Klein, Claudio Cezar Paulino da 

Silva, Ederson Dutra, Eurides Rodrigues, Fabiano Domingos dos Santos, 

Lourdes Elerbrock, Josias de Carvalho, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, 

Maria Cristina Tezolini Gradella e Rosângela Farias Sofa. 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 Senhor Presidente solicitou ao primeiro secretário 

para fazer a leitura do expediente – informou que a ata da Sessão 

Ordinária realizada no dia treze de junho do ano de dois mil e 

dezessete, se encontra à disposição dos nobres pares na secretaria da 

Casa. Foi lido Ofício nº 172/17/GAD de 14 de junho de 2017, de 

autoria do Exmo. Senhor José Izauri de Macedo, Prefeito Municipal, 

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 19/2017 que 

“Dispõe sobre contratação temporária por tempo determinado, dos 

cargos de Auxiliar de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de 

Origem Animal, para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, nos termos do inciso IX, do art. 37, da Constituição 

Federal”. O Senhor Presidente informou que o referido projeto foi 
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retirado de tramitação, conforme pedido do autor. Ofício nº 

045/2017 de 20 de junho de 2017, de autoria do Exmo. Senhor 

Vereador Fabiano Domingos dos Santos, solicitando a retirada de 

tramitação do Projeto de Lei nº 03/2017 que “Dispõe sobre a 

permanência de ambulâncias com motoristas e profissionais da saúde 

nos locais de eventos particulares e públicos, promovidos no município 

de Naviraí, com grandes aglomerações de pessoas, em especial, 

realizados ao ar livre, do tipo, esportivos, culturais, sociais e 

congêneres”. O Senhor Presidente informou que o referido projeto foi 

retirado de tramitação, conforme pedido do autor. Ofício 

JG/GAB/DDOS/2017 de 30 de maio de 2017, do Senhor João Batista 

dos Santos, Deputado Estadual - PT, informando sobre Emenda 

Parlamentar Individual no valor de R$ 30.000,00, destinada à Aquisição 

de Equipamentos ESF. O Senhor Presidente solicitou à Secretaria 

desta Casa de Leis que faça o arquivamento do mesmo. Ofício 

JG/GAB/DDOS/2017 20 de fevereiro de 2017, do Senhor João 

Batista dos Santos, Deputado Estadual - PT, informando sobre Emenda 

Parlamentar Individual no valor de R$ 30.000,00, destinada à Aquisição 

de Material e Equipamentos de Psicomotricidade para ESF. Pela 

liderança o vereador Josias de Carvalho solicitou a palavra para 

agradecer as emendas enviadas que foram encaminhadas aos postos de 

saúde na aquisição de dez máquinas de lavar, dez computadores, dez 

bebedouros de alumínio e um autoclave para esterilizar os materiais. O 

vereador Marcio comentou da importância das viagens à Campo Grande, 

junto aos parlamentares para conseguir esses recursos. O Senhor 

Presidente solicitou à Secretaria desta Casa de Leis que faça o 

arquivamento do mesmo. Ofício n° 011/17/Geocon de 14 de junho de 

2017, do Senhor Renato Napolitano de Souza, Gerente do Núcleo de 

Contabilidade, encaminhando balancetes da Prefeitura Municipal, 

referentes aos meses de abril e maio de 2017. O Senhor Presidente 
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informou que os balancetes se encontram a disposição dos Senhores 

Vereadores na Secretaria desta Casa de Leis. 

 

 

Apresentação dos Projetos 

 

Projeto de Lei nº 20/2017 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Dispõe sobre contratação temporária por tempo determinado 

dos cargos de auxiliar de inspeção sanitária e industrial de produtos de 

origem animal para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, nos termos do inciso IX do Art. 37, da Constituição 

Federal, e dá outras providências. Em regime de urgência; O Senhor 

Presidente colocou em discussão o regime de urgência, o vereador 

Marcio falou que é favorável ao regime de urgência pelo conhecimento 

de saber a necessidade da contratação desses servidores para não 

parar as atividades no frigorífico e regularizar a situação em que se 

encontra. Pela liderança o vereador Ederson comentou que esse projeto 

o está voltando em regime de urgência, por ter vindo errado da primeira 

vez, por isso que não deu andamento nesta casa; usou a palavra o 

vereador Klein, falando que foi feita uma adequação ao projeto, 

informando que é necessário que a prefeitura tenha uma participação na 

inspeção animal feita de forma regular, para que o município possa 

fazer a exportação para os Estados Unidos, e manter esse serviço de 

forma adequada, porque em uma eventual paralisação de venda de 

carne, Naviraí ficará com o frigorífico aberto por estar exportando 

para um mercado muito importante, e em razão da necessidade de 

manter esse serviço em um momento de muito desemprego em todo o 

País, é que deve ser votado o regime de urgência para resolver o mais 

rápido possível. Com a palavra o vereador Josias falando que no Estado, 

Naviraí é o único que pode exportar, então é muito importante essa 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 4 de 27 

 

 

SECRETARIA 

 

adequação no projeto, por isso é favorável ao regime de urgência. O 

Senhor Presidente colocou em votação o regime de urgência, que foi 

aprovado. 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, Indicações e Moções: 

 

 

Requerimento n° 98/2017 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 informações 

sobre as rampas de acessibilidade que estão sendo construídas na 

cidade, com respostas aos seguintes questionamentos: a) quem é o 

técnico responsável pelo projeto? b) quem é o responsável pela 

execução do projeto? c) qual o valor de cada rampa e qual o valor total 

do projeto? d) qual é o critério de seleção do local escolhido para 

construção das rampas? O Senhor Presidente colocou em discussão, 

com a palavra o vereador autor comentando sobre a implantação de 

rampas de acessibilidade em diversos pontos da cidade, e sabe que é de 

fundamental importância e vem de encontro ao que as leis federais e 

municipais pregam sobre a questão da acessibilidade, mas muitas estão 

sendo construídas em locais onde não há calçadas, e quer saber o 

porquê das rampas nesses locais, porque o dinheiro que está sendo 

empregado nisso, é dinheiro de impostos, então todos nós estamos 

pagando, e a medida que a obra é executada no local onde não vai ter 

utilidade, está jogando dinheiro fora num período onde os municípios 
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estão passando por dificuldades por falta de recursos, então está 

preocupado de fato, e irá aguardar as informações. Um aparte do 

vereador Marcio falando que também não está entendendo o motivo das 

rampas nos lugares sem calçadas. Um aparte do vereador Claudio 

comentando que a gerente Ana Paula informou que na pactuação do 

governo do Estado com a Sanesul, onde teve recapeamento ou 

renovação dos asfaltos, já vem um bônus do Governo do Estado para o 

município para a construção dessas rampas. O vereador Júnior 

agradeceu a informação do vereador Claudio e comentou que não está 

querendo causar polêmica, mas já que é uma obra do governo do estado, 

então a gerência de obras tem conhecimento e espera que oficialize 

isso através de papéis, porque a obra é boa, o projeto é bacana, mas 

está sendo executado em local inadequado. Um aparte do vereador 

Ederson falando que é uma aberração a construção dessas rampas em 

locais sem calçadas, isso é jogar dinheiro fora. O vereador Júnior falou 

que ele e os vereadores do mandato passado acompanharam a pactuação 

da Sanesul, onde o recapeamento de fato entrou e ainda está sendo 

feito, mas esse projeto de rampa não estava incluído, mas como o 

vereador bem disse foi um bônus, uma gratificação, mas tudo o que o 

governo do estado faz é com dinheiro dos nossos impostos, então não 

existe bônus, tem que fazer projetos e obras para atender as 

necessidades enquanto cidadãos, então fica o alerta para conversar e 

fazer o que é certo, porque nos locais onde não há calçadas não é 

necessário. Com a palavra o vereador Josias, falando que dinheiro 

público não pode ser jogado fora assim não, porque é dinheiro suado do 

trabalhador, tudo tem que ser feito com planejamento, e comentou que 

isso já vem errado desde o convênio com a Sanesul do qual foi contrário 

por não ter sido transparente, e isso infelizmente é a consequência. Um 

aparte do vereador Simon falando que existem fatos sobre a pactuação 

que devem ser esclarecidos, e já cobrou, mas não conseguiu as 
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informações, e é preciso para poder esclarecer para população. O 

vereador Josias falou que esse espaço de acessibilidade onde não tem 

calçadas ou asfalto, posteriormente será utilizado, porque acredita que 

nesses quatro anos de gestão do prefeito Izauri, Naviraí estará 

noventa por cento, asfaltada. Um aparte do vereador Júnior 

esclarecendo que está cobrando onde não tem calçada, porque a rampa 

dá acesso do asfalto para a calçada, então está cobrando para que as 

coisas não continuem de forma equivocada e precisa ser revisto porque 

a obra está acontecendo em Naviraí, por isso a prerrogativa enquanto 

vereador de cobrar e rediscutir o que está sendo feito com o executivo 

municipal. O vereador Josias falou que esse é o papel do vereador 

fiscalizar e cobrar, e através das respostas tudo será esclarecido, e 

espera que a secretaria de obras comece a cobrar os proprietários para 

fazer a calçada para dar melhor acessibilidade às pessoas, comentou 

ainda que tudo isso é tempestade em copo d´água, que tudo se resolve 

conversando. Pela liderança o vereador Júnior falou que por todo 

respeito que tem com o vereador Josias, que tempestade em como 

d´água não é, porque o vereador Claudio já havia alertado 

informalmente a gerente de obras sobre as rampas de acessibilidade 

onde não tem calçadas, e continuaram sendo feitas em locais 

inadequados, por isso quando trás a cobrança por escrito, obviamente 

na maioria dos casos já foi feito a cobrança informalmente numa 

conversa, em uma reunião e não resolveu, e cada centavo que é 

empregado pelo poder público é dinheiro dos nossos impostos e precisa 

e deve ser fiscalizado, entende que não é para fazer disso um cavalo de 

batalha na câmara, mas é da função fiscalizadora e só está pedindo por 

escrito porque já foi alertado informalmente e não foram tomadas as 

providências cabíveis. O Senhor Presidente colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 
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Requerimento n° 107/2017 de autoria do Vereador Antônio Carlos 

Klein; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José 

Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Gessé da Silva 

Andrade, Gerente do Núcleo de Habitação Popular, requerendo a 

realização de levantamento de todos os terrenos doados pelo município, 

no Bairro Vila Alta, nos quais os beneficiários não cumpriram as 

exigências da Lei nº 1.464, de 26 de agosto de 2009 que autorizou a 

doação, bem como se os beneficiários, que ainda não construíram no 

terreno doado, preenchem os requisitos para serem beneficiados com a 

doação. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador autor falando que a gestão passada priorizou a doação de 

terrenos para pessoas de baixa renda e construção de moradias, e 

houve muitas coisas irregulares pelo meio das doações, inclusive foi 

objeto de CEI nesta casa em face de informações que existiam e 

comentários muito fortes que corriam na cidade sobre vendas de 

terrenos que eram para serem doados, mais especificamente no Vila 

Alta e infelizmente nem o ministério público e nem a polícia federal 

conseguiu apurar as informações de negociação de terrenos, e o 

loteamento acabou se concretizando, e o que se vê no Vila Alta é que 

vários lotes que foram doados para pessoas de baixa renda para a 

construção de casas, estão cercados ou murados, mas encontram-se 

sem nenhuma construção, e são terrenos que são doados para atender 

uma finalidade social de construção de habitação para pessoas que 

necessitam, de acordo com a lei 1464/2009 e que não está atendendo 

sua finalidade social, e não sendo atendidos os critérios de acordo com 

a lei no terreno que foi doado, que seja retomado o terreno. Disse já 

ter tido a iniciativa nesta casa por uma CEI aberta pelo vereador 

Marcio em relação aos terrenos doados no parque industrial e houve 

várias retomadas de terrenos, de lotes que foram doados e não estavam 

atendendo os objetivos da doação e que foram encaminhados para 
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outras pessoas e outras empresas que pretendem se instalar e na 

questão social dos lotes para a construção de casas é a mesma coisa, se 

o lote doado não está atendendo a finalidade social, se a pessoa 

recebeu o lote e não construiu, é sinal que essa pessoa não atendia os 

critérios necessários para obter o lote, então se faz necessário que a 

gerência de habitação faça um levantamento da situação do Vila Alta, 

lote a lote e ver quem recebeu e construiu e quem recebeu e não 

construiu até hoje ou que cercaram, e se apurado a irregularidade em 

relação ao beneficiário da doação, que seja feito a retomada e 

direcionada às pessoas que precisam, porque o déficit habitacional da 

cidade ainda é muito grande, tem muita gente na fila de espera para 

receber uma casa e não consegue, enquanto tem terrenos doados estão 

ociosos, então é de crucial importância que a gerência de habitação faça 

um levantamento e tome as providências necessárias no que constatar 

que existe irregularidade. Com a palavra o vereador Marcio falando que 

será necessário ser aberto uma CEI, porque no passado quando ele fez 

a abertura de uma CEI que originou a retomada de mais de trinta 

terrenos no município, terrenos que tinham sido doados para empresas 

que estavam somente especulando, que não construíam, ou para outros 

que já tinham ido embora do município e estava o terreno parado, e com 

a CEI conseguiram retomar todos os terrenos e doar para outras 

empresas, então acredita que com as informações que receberão da 

gerência de habitação sobre esse requerimento, irão conseguir apurar e 

retomar esses terrenos dentro da legalidade para doar para quem 

realmente precisa e que vai construir. O Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 108/2017 de autoria da Vereadora Rosângela Farias 

Sofa; expediente endereçado ao Senhor Edvan Thiago Barros Barbosa, 

Gerente de Saúde, com providências para a Senhora Cláudia Willimann 
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Flor, Coordenadora de Unidade de Saúde, requerendo que sejam 

prestadas as seguintes informações: 1)qual o número de agentes 

comunitários de saúde (ACS) que trabalham nas Unidades Básicas de 

Saúde (Postos), bem como os critérios utilizados para distribuição dos 

mesmos; 2)qual o número de famílias assistidas pelos agentes 

comunitários de saúde (ACS) na sua área de abrangência, mediante 

comprovante de registros de frequência e retorno das visitas 

realizadas; 3)quais subsídios são oferecidos para o desenvolvimento dos 

trabalhos efetuados pelos agentes comunitários de saúde (ACS). O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra a vereadora 

autora falando que fez esse requerimento por ter batido muito na 

superpopulação que está dentro da santa casa, e uma maneira de 

diminuir esse fluxo de gente na santa casa é exatamente respondendo 

essas questões, porque se todos os bairros tem um posto de saúde, tem 

um médico atendendo, com agentes comunitários andando nos bairros 

evidenciando os problemas, encaminhando até o posto de saúde, então 

gostaria de saber e entender o porque da população buscar a santa 

casa, já que todos sabem que a santa casa é para atendimento 

emergencial, para socorrer acidentes e fazer a parte que não dá para 

ser feito no posto de saúde. Então essa solicitação é para saber os 

valores quantitativos e saber a política de trabalho para desafogar a 

santa casa. Com a palavra o vereador Josias, que comentou que na 

gestão do Onevan de Matos quando era prefeito, se destacava muito 

bem na área da saúde porque trouxe muitos médicos e o povo se 

acostumou com a santa casa, e hoje em Naviraí temos mais postos de 

saúde devido a cidade ter crescido, mas tem que ser feito um trabalho 

em cima disso para que as pessoas possam se conscientizar e começar a 

procurar os postos de saúde. Com a palavra o vereador Marcio 

parabenizando pelo requerimento e falando que realmente as pessoas 

deveriam procurar os postos, mas devido a falta de médicos nesses 
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postos, procuram o hospital, mas acredita que com o novo gerente de 

saúde, será resolvido o mais breve possível, é o que espera. O Senhor 

Presidente colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 109/2017 de autoria da Vereadora Maria Cristina 

Tezolini Gradella; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Edvan 

Thiago Barros Barbosa, Gerente de Saúde, requerendo informações 

sobre: 1) o aparelho de mamografia localizado no Centro de 

Especialidades Médicas (CEM) está funcionando; 2) se os exames de 

mamografias estão sendo realizados; 3) os pacientes estão recebendo o 

laudo acompanhado da imagem; 4) qual o prazo para a entrega do laudo; 

5) caso não esteja em funcionamento, se há uma data para que sejam 

realizados os exames; 6) a existência de um orçamento para arrumar o 

mesmo. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra a 

vereadora autora comentando que muitas pessoas estão reclamando que 

várias mamografias novamente foram interrompidas no centro de 

especialidade médicas, então quer informações para saber se parou, o 

porquê, se há orçamento, se o aparelho está quebrado, e se está sendo 

utilizada a impressora para imprimir as imagens de mamografia, porque 

essa impressora é alugada e se encontra no centro de especialidades 

médicas e é preciso saber se está sendo utilizada, porque é lei e toda 

mamografia tem que vir acompanhada da imagem, não pode ter somente 

o laudo, então é necessário agilizar isso, porque ficou quase quatro 

meses sem fazer mamografia em Naviraí e não importa se foi na gestão 

passada ou se é nessa gestão, porque quem sofre é a população e não 

pode ficar sem exame, então solicita essas informações para poder 

cobrar realmente do novo gerente. Com a palavra o vereador Marcio 

falando que em Naviraí tem uma demanda muito grande de pacientes 

com câncer e todos sabe que o êxito e o sucesso de um paciente é o 
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exame precoce, a mamografia; e essa cobrança cabe ao prefeito para 

ter uma atitude de poder resolver a situação da saúde de Naviraí, de 

poder dar condições dos aparelhos e determinar os gerentes que 

resolvam a situação, porque é inadmissível não ter esse aparelho em 

funcionamento; comentou que na reunião com o novo gerente foi 

informado e dado a certeza de que as cirurgias estariam voltando ao 

normal, mas não voltou e está suspensa por mais sessenta dias, e hoje 

foi na santa casa e tinha uma fila de pessoas que estavam com cirurgias 

marcadas, e foram informadas para voltarem em dois meses para ver o 

que irá acontecer, então está desde janeiro sem cirurgias eletivas em 

Naviraí e a população está padecendo, e não irá se calar com o abandono 

que está a saúde em Naviraí, comentando ainda que nem margarina tem 

na santa casa e solicitou aos empresários de Naviraí para doar, falando 

ser vergonhoso a situação da saúde. Com a palavra a vereadora Lourdes 

falando que estão enfrentando um problema muito grave, com 

mamógrafo quebrado, tomógrafo limitado, raio x atende às vezes, 

medicamentos não existe e as cirurgias eletivas mais uma vez foi 

cancelada, então espera que o Senhor Prefeito informe quando a saúde 

de Naviraí vai funcionar, porque a população é quem sofre, porque todos 

pagam seus impostos e tem o direito e dever de ser bem atendido. Com 

a palavra o vereador Klein falando que saiu um pouco do assunto do 

requerimento que era sobre o mamógrafo e entrou outros temas 

relacionados com a saúde, com a falta de atendimento do hospital, falta 

de alimentos e tantas outras coisas, e deixou claro que fez o 

requerimento da CEI e foi aprovado por todos os vereadores para 

apurar as irregularidades que haviam sido denunciadas aqui nesta casa 

por vereadores em relação ao atendimento de uma criança com 

traumatismo craniano, no requerimento consta também por informação 

dos vereadores que até na madrugada acontecem barbaridades no 

hospital municipal, então o requerimento é um tanto abrangente que 
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permite que a comissão da CEI faça uma investigação bastante 

aprofundada do que acontece na saúde de Naviraí, e o vereador Junior 

é advogado, já acostumado com processos porque já trabalhou muito no 

mandato passado, é competente e sabe como vai direcionar isso aí, 

então acha que essa CEI pode ser aproveitada para fazer um 

levantamento geral do que acontece na saúde em Naviraí, porque se as 

reclamações são várias, o momento é oportuno da CEI arregaçar as 

mangas e está a disposição para que possam fazer um raio x da saúde 

em Naviraí e se houver ato de improbidade administrativa, de 

funcionários, gerentes ou prefeito, que sejam tomadas as providências 

necessárias ou se não for o caso de alguma improbidade, que a CEI faça 

um encaminhamento com sugestões ou soluções para que sejam feitas. 

Um aparte do vereador Fabiano relatando que um morador de uma 

fazenda foi até a santa casa com a esposa com o braço quebrado, às 

oito e quarenta da manhã, mas só foi atendido às quatro horas da tarde; 

e comentando também que ainda só é servido frango no almoço e no 

jantar. Um aparte da vereadora Rosangela falando que essa impressora 

que imprime a mamografia foi alugada no ano de 2015 e ficou um ano 

inteiro sendo paga, sem uso, e agora novamente está sem uso porque o 

aparelho está quebrado, e a vereadora Cristina já solicitou no inicio do 

ano o valor que se paga mensalmente nessa impressora e até hoje não 

recebeu a informação, então se está pagando é necessário usar, espera 

que providencie o mais rápido possível o conserto deste aparelho; 

informou ainda que a carreta do hospital do câncer está em frente a 

santa casa, e espera que todos compareçam porque é uma questão de 

prevenção, de saúde e espera que as mulheres realmente busquem esse 

atendimento, porque Naviraí realmente precisa dar mais atenção a 

prevenção; falou ainda que diziam que iriam retomar o desenvolvimento, 

que iriam assumir um compromisso com a população de Naviraí e 

esperava que priorizassem a saúde em primeiro lugar, porque saúde não 
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se espera. O vereador Klein falou que todos estão vivendo uma situação 

muito difícil no país, mas com todas as dificuldades que temos, tem que 

ter um olhar diferenciado principalmente para a saúde para que as 

coisas possam caminhar bem. Um aparte do vereador Claudio falando 

que deveriam conversar com o gerente de saúde para resolver a 

situação das cirurgias eletivas, porque tem muitas pessoas esperando 

por essas cirurgias. O vereador Klein disse que realmente a situação é 

drástica, muito difícil, então todos tem que cobrar uma explicação mais 

plausível da administração, porque Naviraí tem que sair desse marasmo. 

O Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Pela ordem o vereador Júnior falou que gostaria de utilizar esse 

momento em caráter informativo para não perder o foco da saúde, e 

como foi citada a CEI que foi formada a partir de um requerimento do 

Dr. Klein e assinada por outros vereadores também, para tratar de um 

caso de atendimento da santa casa e um momento específico, onde 

alguns vereadores estavam presentes. Além de outras circunstâncias ou 

situações que podem estar ocorrendo no hospital municipal, falou que 

iniciou na semana passada os trabalhos da comissão que é formada pelo 

vereador Josias como membro, a vereadora Lourdes como relatora e ele 

como presidente, e ontem começou a ouvir as testemunhas, e que no 

requerimento inicial foram indicadas nove testemunhas, onde ouviram 

três e com oitiva marcada para semana que vem para concluir essas 

nove que inicialmente foram indicadas, e entende que é importante que 

os trabalhos sejam realizados no sentido de apurar o que aconteceu ou 

deixou de acontecer naquele fato especifico com a criança, mas também 

pode ser uma oportunidade para que essa comissão faça de fato um 

diagnóstico da saúde do município, tentando identificar os problemas no 

dia a dia ao visitar os PSF´s, o hospital municipal e a própria gerência, e 
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a CEI tem o poder de investigar mais a fundo, de convocar pessoas para 

ser ouvidas, com maior abrangência e entende que esse é o âmbito 

necessário para esse diagnóstico, sem ficar só com as respostas 

evasivas que recebe dos requerimentos, e tem condições de verificar a 

fundo e in loco a situação de cada detalhe da saúde e da parte dele 

enquanto presidente e entende que os vereadores que fazem parte da 

CEI estão dispostos e não fazem isso apenas para identificar os 

problemas, mas também para identificar a fonte desses problemas. E 

perguntou se de fato o problema está apenas na gerência de saúde, 

porque em cinco meses as coisas simplesmente não aconteceram e o 

pouco que aconteceu, foi com extrema dificuldade, e houve a 

substituição com o pedido de saída do gerente anterior, e de inicio com 

o novo gerente, com apenas três semanas de serviço já consegue 

identificar as mesmas dificuldades. Então fica a indagação se o 

problema é somente na gerência de saúde, ou será necessário ir mais a 

fundo e verificar a gerência de finanças, para ver se está mesmo dando 

prioridade para a saúde devido esta falta de recurso, porque qualquer  

licitação por mais complicada que seja, em seis meses é tempo 

suficiente para se comprar qualquer item necessário para a saúde. E 

agora tem que esperar mais sessenta dias, já vai para oito meses sem as 

cirurgias eletivas, então entende que a partir dessas investigações irão 

conseguir a fundo, não só com o caso específico que precisa ter um 

esclarecimento, mas terão condições de identificar os demais 

problemas e a fonte desses problemas, e ao final poder apontar 

caminhos e soluções. 

 

Requerimento n° 110/2017 de autoria do Vereador Ederson Dutra, 

Fabiano Domingos dos Santos e Eurides Rodrigues; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, 

com providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 
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Gerente de Obras, requerendo informações sobre o andamento da 

construção da pista de caminhada em torno do Bosque Municipal. Caso 

não tenham obtido os recursos necessários para a construção da 

referida obra, se há uma previsão para a continuidade deste projeto.  O 

Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida em votação, que 

foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 111/2017 de autoria da Vereadora Maria Cristina 

Tezolini Gradella e outros Edis; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Edvan Thiago Barros Barbosa, Gerente de 

Saúde, requerendo informação sobre a possível contratação do médico 

otorrinolaringologista. O Senhor Presidente colocou em discussão, com 

a palavra a vereadora Cristina falando que é para reforçar o pedido que 

já havia sido feito para o Dr. Fábio Bonicontro e que não veio resposta 

até hoje, e como é um novo gerente gostaria que ele desse uma atenção 

especial pela necessidade que se faz desse especialista para fazer esse 

atendimento pelo SUS. Um aparte do vereador Marcio comentando que 

tinha uma criança cadeirante que estava a um ano aguardando uma 

consulta com otorrino e ele juntamente com o vereador Júnior 

conseguiram um consulta em Campo Grande, e sabendo que temos dois 

otorrinos na cidade, poderiam dar prioridade e contratar para atender 

a população pelo SUS. Um aparte do vereador Júnior falando que não 

poderia deixar de se manifestar, comentando que fez essa cobrança na 

semana passada ao novo gerente de saúde, por saber que esses dois 

otorrinos estão residindo em nossa cidade, e todos sabem o quanto é 

difícil trazer médicos especialistas para uma cidade do interior, e 

quando vem sem esforço nenhum da administração, mais do que nunca é 

uma oportunidade para disponibilizar esse atendimento pelo SUS. Com a 

palavra a vereadora Rosangela comentando que a Doutora é filha de 
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Naviraí, que saiu para se capacitar e voltou porque ama Naviraí, assim 

como os vereadores que estão lutando pela população, e espera que os 

gestores olhem com muito carinho por essa especialidade e contratem 

para fazer o atendimento no SUS, porque no particular já está 

atendendo. Com a palavra o vereador Marcio comentando que também 

tem o oftalmologista Luiz Fernando que está aqui há algum tempo e até 

hoje a prefeitura não o contratou, e está a disposição para trabalhar 

pelo município. Com a palavra o vereador Josias comentando que a 

questão da saúde é sempre difícil, e sabe que muitos médicos 

especialistas não querem vir para Naviraí, porque consideram uma 

cidade pequena e querem ir para grandes centros, e às vezes quando 

querem vir, existem os coronéis da saúde que fazem de tudo para que 

não fiquem no município, mas a cidade está crescendo e espera que 

mude tudo isso. O Senhor Presidente colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Pedido de Informação n° 6/2017 de autoria do Vereador Simon 

Rogério Freitas Alves da Silva e Fabiano Domingos dos Santos; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para o Senhor Adriano José Silvério, 

Gerente de Serviços Públicos, o Senhor Astolfo Carlos Mendes, 

Gerente de Meio Ambiente, solicitando informações a respeito do 

fornecimento de equipamentos de proteção individual-EPIs aos 

trabalhadores da coleta de lixo do município. Outrossim, pleiteamos 

também informações a respeito da aquisição dos EPIs pela nova gestão, 

e caso os referidos equipamentos tenham sido adquiridos, se os 

trabalhadores estão efetivamente os utilizando e se há a devida 

fiscalização das condições de trabalho. O Senhor Presidente colocou 

em discussão, com a palavra o vereador Simon falando que se preocupa 

com o descaso que tem com os colaboradores desse setor, porque já é 
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um trabalho árduo e não está sendo dada dignidade a eles através do 

executivo, porque estão trabalhando completamente desprovido de 

segurança. Um aparte do vereador Fabiano, falando da falta de 

dignidade da administração com esses trabalhadores, é preciso dar uma 

valorizada nesses servidores públicos. Um aparte do vereador Klein 

falando que na próxima quinta terá um curso de orientação para as 

pessoas que trabalham na coleta de lixo e na sexta-feira será feita a 

apresentação para a população dos novos caminhões coletores de lixo, 

da entrega de uniformes e equipamentos para os funcionários que 

trabalham, e acredita que a primeira vista será solucionada essa 

questão da forma que trabalham, porque realmente a situação de 

trabalho deles é desumana. O vereador Simon disse que torce para que 

realmente isso aconteça, porque realmente a situação em que se 

encontra o trabalho desses servidores é um descaso muito grande, e 

são trabalhadores merecedores de todo respeito. Um aparte do 

vereador Ederson comentando que não precisa de cerimônia de entrega 

dos caminhões e EPI´s não, essa formalidade é totalmente 

desnecessária, é preciso dar condições de trabalho e pronto. O 

vereador Klein falou pela liderança do PV, falando que não é bem uma 

solenidade, mas uma apresentação dos equipamentos para que a 

população tome conhecimento e facilite o trabalho de fiscalização dos 

vereadores e dos próprios munícipes. O Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação n° 089/2017 de autoria do Vereador Jaimir José da Silva; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para o Senhor Ezio Amancio de Brito, 

Gerente de Esportes e Lazer, a Senhora Ana Paula Krambeck Silva 

Rocha, Gerente de Obras, o Senhor Adriano José Silvério, Gerente de 

Serviços Públicos, indicando que seja feita a revitalização da Praça 
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Jardim Paraíso, providenciando os reparos na instalação elétrica e na 

iluminação, instalação de cestas de basquete e traves de futebol, 

realizar reparos e instalar mais aparelhos de ginásticas, melhorando a 

arborização existente e a implantação de uma delimitação no espaço do 

parque infantil, além de outras providências solicitadas e outras 

proposições legislativas que já tenham sido feitas por outros 

parlamentares desta casa de leis. Com a palavra o vereador autor 

comentando que alguns dias atrás foi feito um mutirão no Jardim 

Paraíso onde retiraram muito lixo e por se tratar de um bairro muito 

distante e longe do ginásio de esportes, se sentiu no dever de lutar 

para que a praça seja totalmente revitalizada e espera que seja feito o 

quanto antes. Um aparte do vereador Claudio comentando que todas as 

praças precisam ser revitalizadas, colocadas alambrados e com vigias, 

porque no ano passado também foi feito a limpeza e muitas árvores 

foram plantadas, mudas que ele doou, e hoje não existe nem dez 

árvores plantadas porque as crianças quebraram e os vândalos 

depredaram tudo, enquanto Naviraí não tiver um projeto sério para as 

praças com vigias, nunca vai dar certo. Um aparte do vereador Marcio 

comentando que esteve na escola Odércio de Matos juntamente com o 

vereador Junior, e eles decidiram que irão revitalizar o jardim e o 

parque infantil, que hoje está impossibilitado de utilizar devido o mato 

e brinquedos quebrados, e disse que conversou com a diretora Ivanete 

para que eles possam fazer essa revitalização. Um aparte do vereador 

Klein solicitando que o executivo passe a ter um olhar diferenciado para 

as praças, que não seja apenas com bancos, árvores, gramas, porque se 

não tiver alguma coisa permanente que atraia a população de bem, vai 

acabar ficando por conta de usuários de drogas, desocupados e 

afugentando realmente as pessoas de bem, e ele desde o seu primeiro 

mandato fala que a gerência de cultura deveria funcionar dentro na 

praça central com pavilhão de pequenos animais, flores, exposição de 
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quadros e praça de alimentação e que sejam permanentes, para que as 

pessoas que se direcionam para lá tenham o que fazer, não só ficar 

sentado na sombra das árvores; e no Jardim Paraíso a mesma coisa, se 

revitalizar a praça como já foi feito outras vezes e não tiver alguma 

coisa permanente para atrair as pessoas de bem, logo o serviço será 

todo perdido. Um aparte da vereadora Cristina falando que para ter 

essas praças arborizadas, com iluminação, com brinquedos, calçadas, 

que realmente seja uma praça estruturada, é necessário pedir essas 

emendas para deputados porque o investimento é alto, porque em 

conversa com a gerente de obras, foi informada que só em brinquedos 

fica em torno de cinquenta mil reais, fora as outras estruturas que 

ficaria em torno de duzentos mil reais, então é necessário mudar o 

conceito de que deputado só tem que mandar dinheiro para asfalto, é 

preciso mandar para praças também, porque as pessoas precisam de 

lazer, ter um local para ir. O vereador Klein disse que a praça é um local 

para receber as famílias, e sabe que a administração não tem dinheiro 

para fazer, mas tem condições de fazer um projeto bem feito, e os 

vereadores podem ir atrás de um deputado para conseguir as emendas 

com esse projeto. Um aparte do vereador Josias falando que é 

necessário cuidar das praças, para que as famílias tenham o local para 

se divertir. Com a palavra a vereadora Rosangela falando que acha ser 

de suma importância que se plante árvores, que faça praças, mas para 

mudar a concepção do ser humano, tem que incutir a responsabilidade 

de assumir um compromisso para cuidar pelo menos de uma árvore que 

está a frente da sua casa, e ensinar qual a verdadeira função de uma 

árvore, que não é só para dar sombra, porque a árvores é o único nariz 

que consegue transformar gás carbônico em oxigênio, então é 

necessário educar a população para cuidar do que temos. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada.  
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Por questão de ordem o vereador Marcio comunicou que um ouvinte da 

sessão acabou de ligar, falando que na Rua Jorge Cabanhas, no Jardim 

Paraíso, está intransitável, e o vereador solicitou ao Adriano, gerente 

de obras, uma atenção especial na referida rua. 

 

Indicação n° 124/2017 de autoria do Vereador Cláudio Cezar Paulino 

da Silva e Vereadora Rosângela Farias Sofa; expediente endereçado ao 

Senhor Emerson Antonio Marques Pereira, Diretor Presidente da 

Agencia Estadual de Gestão de Empreendimentos-AGESUL, com 

providências para o Senhor Stefano Andrade de Brida, Diretor Regional 

da Agencia Estadual de Gestão de Empreendimentos-AGESUL, 

indicando que seja realizado o patrolamento e o cascalhamento da 

estrada MS-145, localizada na zona rural de Naviraí, popularmente 

conhecida como estrada do Assentamento Juncal, a partir da Fazenda 

Pato Branco até a Fazenda Braúna. Com a palavra o vereador Claudio 

falando que está fazendo essa indicação diretamente para a AGESUL 

para ver se resolvem parte do problema, porque o engenheiro 

responsável daquele local levantou a estrada de terra vermelha e não 

foi colocado cascalho, e nos dias de chuva fica intransitável, então 

solicita urgência. Um aparte do vereador Marcio falando que o mínimo 

que a população rural solicita, é estrada para ter condições para poder 

trabalhar, e o direito de ir e vir. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que faça o encaminhamento da indicação 

apresentada.  

 

Indicação n° 125/2017 de autoria do Vereador Fabiano Domingos dos 

Santos, Ederson Dutra e Eurides Rodrigues; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente 
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de Obras, indicando a recuperação da estrada rural municipal NV-22 

por meio de cascalhamento e patrolamento. Com a palavra o vereador 

Fabiano falando dos transtornos que está causando aos moradores da 

área rural, devido a estrada estar muito ruim, onde os ônibus ficam até 

três dias sem buscar as crianças para irem à escola, e conversando com 

o responsável pelas estradas rurais, ficou sabendo que tem apenas uma 

patrola e com essas chuvas, a patrola tem que ficar na cidade, e com 

isso quem sofre são os moradores das fazendas. Um aparte do vereador 

Claudio informando que a maioria das máquinas que estão trabalhando 

no município é da agricultura familiar. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que faça o encaminhamento da indicação 

apresentada.  

 

Indicação n° 126/2017 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues e 

outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Astolfo Carlos 

Mendes, Gerente de Meio Ambiente, o Senhor Adriano José Silvério, 

Gerente de Serviços Públicos, a Senhora Ana Paula Krambeck Silva 

Rocha, Gerente de Obras, indicando que seja desenvolvido projeto de 

arborização e jardinagem, e que seja aplicado em todo o perímetro 

urbano do nosso município. Com a palavra o vereador Eurides falando 

que fez essa solicitação para que as praças fiquem mais bonitas para 

que a população possa desfrutar melhor do local. Com a palavra o 

vereador Josias falando que conversou com o Astolfo e disse que ele 

informou que juntamente com sua equipe, está produzindo árvores para 

que possam ser distribuídas, assim como plantas ornamentais, então 

espera agilidade para que possam embelezar o município. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada.  
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Indicação n° 127/2017 de autoria da Vereadora Rosângela Farias 

Sofa; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José 

Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Edvan Thiago Barros 

Barbosa, Gerente de Saúde, indicando a disponibilidade de um médico 

pediatra para prestar atendimento na Unidade de Saúde da Família na 

região dos bairros Paraíso I, II, III, Vila Nova e Vila Alta. Com a 

palavra a vereadora autora falando que em visita viu muitas mães 

chegando a procura de um atendimento pediátrico, e fez um 

levantamento e foi em busca do índice populacional desses bairros e foi 

informada que compreende vinte mil habitantes, e pelo pouco poder 

aquisitivo daquelas pessoas, sabe que não tem carros e que aqui não 

dispomos de nenhum tipo de coletivo que possam trazer para o centro 

da cidade, e como esse índice populacional é muito grande, o número de 

crianças também é grande, então é necessário que o pediatra faça uma 

rotatividade nesses bairros, nem que seja um dia por semana para fazer 

o atendimento, porque fica muito difícil para essas mães se deslocaram 

até o centro da cidade para receber o atendimento pediátrico, então 

fez essa indicação pensando nessas mães. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que faça o encaminhamento da 

indicação apresentada.  

 

Indicação n° 128/2017 de autoria da Vereadora Lourdes Elerbrock; 

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 feito, com urgência, o 

conserto no telhado do PSF Ronan Marques, localizado no bairro Jardim 

Progresso. Com a palavra a vereadora autora comentando que com as 

fortes chuvas, uma lâmpada se desprendeu e molhou todos que estavam 

na sala da pré consulta, e isso é uma medida emergencial, tem que 

providenciar com a máxima urgência possível. Em seguida o Senhor 
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Presidente solicitou ao secretário para que faça o encaminhamento da 

indicação apresentada.  

 

Indicação n° 129/2017 de autoria do Vereador Ederson Dutra, 

Fabiano Domingos dos Santos e Eurides Rodrigues; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, 

com providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, indicando que sejam incluídos banheiros sanitários 

no projeto de revitalização da Pista de Skate. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que faça o encaminhamento da 

indicação apresentada.  

 

Indicação n° 130/2017 de autoria do Vereador Antônio Carlos Klein; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para o Senhor Fernando Tadashi Kamitani, 

Gerente de Desenvolvimento Econômico, indicando a realização de 

estudos e elaboração de projeto para a implantação de um Núcleo 

Moveleiro em Naviraí no Parque Industrial, com a destinação de área, e 

outros incentivos, tais como: construção de barracão, instalação de 

energia, água. Com a palavra o vereador autor falando da questão do 

desemprego em nossa cidade e que não vê nenhum movimento de 

melhorar oferta de emprego para a população de Naviraí, tem uma 

carência muito grande de emprego em todos os setores, e tem que ter 

uma visão diferenciada para a geração de empregos, no sentido de 

auxiliar, motivar e dar condições de que as empresas que já existem na 

cidade possam crescer no sentido de se tornarem verdadeiras 

indústrias, gerando mais empregos, e em Naviraí tem o setor moveleiro 

em torno de quinze marcenarias de fundo de quintal, que trabalham 

muito tempo de forma precaríssima e vai chegar um momento que os 

bombeiros irão colocar obstáculos na fabricação de móveis de fundo de 
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quintal, porque além de gerar barulho, pó de serra e que incomoda a 

vizinhança, com riscos de incêndios, e uma série de fatores, e como no 

parque industrial tem muitos terrenos ociosos, a situação das 

marcenarias é uma situação de urgência, e vários marceneiros estão 

pedindo apoio, porque precisam apenas de uma área que tenha um 

barracão, água, luz. Um aparte do vereador Simon falando que é muito 

importante para o executivo, porque é mais interessante arrumar uma 

maneira de fortalecer o comércio interno do que tentar trazer novas 

empresas. O vereador Klein disse que temos que trabalhar com o que já 

temos e hoje o setor que se destaca em Naviraí, é a fabricação de 

móveis, então tem que fazer com que a economia melhore, se a 

marcenaria se tornar uma indústria de móveis, terá mais funcionários, 

vai arrecadar mais impostos e todos irão ganhar com mais empregos 

para a população, então essa visão dos administradores municipais tem 

que aparecer. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que faça o encaminhamento da indicação apresentada.  

 

Indicação n° 131/2017 de autoria do Vereador Simon Rogério Freitas 

Alves 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, o Senhor Adriano José 

Silvério, Gerente de Serviços Públicos, indicando que para otimizar a 

utilização do Balneário Municipal Paraíso das Águas pela população de 

Naviraí sejam executados os seguintes serviços pelo Executivo 

Municipal: a) revitalização do parque infantil; b) instalação de 

bebedouros; c) pintura dos quiosques; d) construção de meio-fio na 

pista de caminhada que circunda o lago; e) construção de um escritório; 

f) construção de quadra poliesportiva, de vôlei de areia e pista de 

malha; g) verificar a situação da ponte sobre o lago, que está sem 

condições de uso; h) averiguar a questão da segurança na utilização do 
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lago para banho e pesca. Com a palavra o vereador autor falando que 

Naviraí está tendo dificuldades de receber projetos do governo federal 

pela falta de estrutura, e existem projetos hoje do governo federal 

através do governo do estado que utilizam quatro esportes de quadra e 

um esporte de campo, ou seja, no balneário já tem o campo de futebol 

de onze e o campo de futebol de sete e no poliesportivo só tem a 

quadra, então não tem a estrutura para receber esses projetos, mas 

talvez com baixo custo, porque a quadra não precisa ser coberta, 

Naviraí seria contemplada com vários projetos do governo federal. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada.  

 

Indicação n° 132/2017 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, indicando que seja instalado, 

o mais breve possível, os equipamentos da academia ao ar livre no bairro 

Royal Park Residence, ao fundo do Parque Natural do Cumandaí, que foi 

adquirida com a emenda parlamentar do Deputado Estadual Amarildo 

Cruz. Com a palavra o vereador autor falando que essa emenda foi feita 

para a saúde no ano de 2015, que chegou no final do ano de 2015, em 

2016 foi adquirida a academia ao ar livre e até hoje não foi instalada, e 

entende que esse é o momento por estar frio e as pessoas não estão 

utilizando tanto e tem o tempo hábil para fazer essa instalação, então 

solicita a gerente de obras que no menor tempo possível esteja de fato 

implantando uma emenda que veio para o município para trazer 

benefício. E disse que o deputado Amarildo Cruz nesses dois anos em 

que está a frente da representação do mandato aqui, já conseguiu em 

torno de cento e cinquenta mil reais em emendas parlamentares, e isso 

para um deputado estadual que não é da cidade, é um grande volume de 
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auxilio para o município, e só está faltando de fato essa academia ser 

efetivamente concluída para ter de fato todas as emendas aplicadas na 

sua devida finalidade. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que faça o encaminhamento da indicação apresentada.  

 

O Senhor Presidente comunicou que devido o tempo ter extrapolado os 

vereadores dispensaram a tribuna. 

 

Pela liderança a vereadora Rosangela comunicou que em cerimônia 

realizada na manhã de ontem em Campo Grande, o governador do estado 

assinou ordens de serviços para obras de drenagens de águas pluviais e 

pavimentação asfáltica em vinte e quatro municípios do nosso estado, 

entre os beneficiados está a cidade de Naviraí, com recurso viabilizado 

pelo mandato do deputado federal Geraldo Rezende e contrapartida do 

governo do estado para o asfaltamento de algumas ruas do Jardim 

Paraíso. A região atendida fica em frente ao Mercado Chama do Jardim 

Paraíso, ao lado esquerdo do bairro, pelo projeto inicial pela prefeitura 

elaborado na gestão passada. As ruas beneficiadas serão: Rua Rosinha 

Rodrigues Cordeiro, Rua Severo Alves dos Santos, Rua Joaquim Cardoso 

Castro, Rua José de Oliveira, Rua Projetada A e parte da Rua Vera 

Cruz. Justificando o porquê da ordem de serviço partir do governo 

falou que foi feito um acordo com a bancada federal, onde cada recurso 

destinado dos municípios via deputado federal haveria uma 

contrapartida do estado dobrando o valor, tanto projeto, quanto 

processo licitatório foi feito pelo governo do estado de Mato Grosso do 

Sul. Falou também do dia de campo da horticultura que será no distrito 

verde, às quatorze horas, no dia 22 de junho. 
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Nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus, o Senhor 

Presidente encerrou a sessão, e para constar em ata, Marcio André 

Scarlassara, primeiro secretário, 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 dias do mês de junho 

do ano de dois mil e dezessete.  

 

 

  

 Marcio Andre Scarlassara 

        1º Secretário 

 

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 


