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CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07/05/2019. 

 

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, 

às dez horas, reuniu-se ordinariamente a Edilidade 

Naviraiense nas dependências da Câmara Municipal de 

Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, situada na Avenida 

Bataguassú, 900 sob a Presidência do Vereador Símon Rogério 

Freitas Alves da Silva; Secretariado pelos Edis: Rosangela 

Farias Sofa e Josias de Carvalho; estando ainda presentes 

os vereadores: Antonio Carlos Klein, Claudio Cezar Paulino 

da Silva, Ederson Dutra, Eurides Rodrigues, Fabiano 

Domingos dos Santos, Lourdes Elerbrock, Jaimir José da 

Silva, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Maria Cristina 

Tezolini Gradella e Márcio André Scarlassara. O Senhor 

Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária e invocando a 

proteção de Deus, convidou a todos os presentes para a 

leitura de um texto bíblico. Logo após determinou a 

primeira secretária para fazer a leitura do expediente – 

foi informado que a Ata da 11ª Sessão Ordinária de 2019 

encontra-se a disposição na secretaria desta casa de leis. 

Ofício n° 06/2019/ANPEDE enviado pelo Senhor Sérgio dos 

Santos, Presidente da ANPEDE, solicitando o uso da tribuna 

por 10 minutos para expor tema referente às pessoas com 

deficiência. O Senhor Presidente informou que o senhor José 

Aparecido Pereira dos Santos representará a ANPEDE e fará 

uso da tribuna na presente sessão por dez minutos, após a 

Ordem do Dia. Ofício n° 111/2019/GAD enviado pela Senhorita 

Milena Cristina Feuser, Gerente de Administração, 

solicitando a indicação de um Vereador para viajar sem 

custo ao Município e à Câmara, entre os dias 13 e 17 de 

maio de 2019, ao continente da Ásia, nos países Japão, 

China, Vietnã e Indonésia, como membro da Comissão do 
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, 

formulada pela Excelentíssima Ministra Tereza Cristina 

Corrêa da Costa Dias. A comissão promoverá reunião com 

representantes da Federação das Indústrias na China, 

Ministros da Agricultura do G20 com debate sobre o tema “O 

Desenvolvimento no setor da Agricultura e Alimentos: novos 

desafios e boas práticas na China”, encontro com 

investidores, visita à feira Sial China e outros assuntos 

de interesses do país. O Senhor Presidente informou a 

designação do Excelentíssimo Senhor Vereador Márcio André 

Scarlassara. Apresentação dos Projetos. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 8/2019 de autoria da Comissão de Finanças e 

Orçamento (vereadores Luiz Alberto Ávila Silva Júnior - 

Presidente; Antonio Carlos Klein e Ederson Dutra – 

membros); que em súmula: Dispõe sobre a aprovação das 

contas da Prefeitura Municipal de Naviraí-MS, Exercício 

Financeiro de 2013, e dá outras providências. O Senhor 

Presidente perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões 

para que possam analisar e dar os devidos pareceres no 

tempo em que confere o regimento interno. Parecer Jurídico 

apresentado em virtude de consulta, em análise a atos 

praticados pelo Excelentíssimo Senhor José Izauri de 

Macedo, Prefeito Municipal. Parecer Jurídico da Câmara 

Municipal; trata-se de comunicação interna 020/2019 

expedida pelo presidente da câmara municipal, senhor Simon 

Rogério Freitas Alves da Silva, em que encaminhando 

documento sobre o assunto, requer novo parecer jurídico 

sobre a classificação e enquadramento da conduta do 

prefeito quanto ao índice da despesa com pessoal, bem como 

seja instruído minuciosamente todos os procedimentos a 

serem adotados pelo poder legislativo e seus vereadores, 
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apontando detalhadamente os dispositivos legais infringidos 

as penalidades aplicáveis ao órgão responsável pelo 

processamento e julgamento, além de listar todos os ritos 

da comissão especial na hipótese de necessária criação 

desta. O Senhor Presidente: *Considerando as informações 

contidas na resposta encaminhada, pelo Excelentíssimo 

Senhor José Izauri de Macedo, Prefeito Municipal, ao 

Requerimento nº 7/2019 aprovado em plenário no dia 

12/02/2019. Que, dentre outras informações, solicitou o 

envio de relatório financeiro detalhado, dos três 

quadrimestres de 2018, demonstrando o índice de 

comprometimento com a folha de pagamento, nos referidos 

períodos. *Considerando o conteúdo do Requerimento nº 

69/2019, aprovado em plenário no dia 02/04/2019, 

solicitando a adoção de providências referentes a real 

situação na qual se encontra o Poder Executivo Municipal, 

em relação ao índice de pessoal, conforme a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. *Considerando as informações 

levantadas por meio de consulta aos canais de transparência 

do Poder Executivo Municipal e Publicações Oficiais; Em 

face das conclusões apresentadas no Parecer Jurídico, e 

considerando o que dispõe a Lei Orgânica Municipal, em seu 

Art. 80, inciso I, parágrafo 1º: § 1º - A Câmara Municipal, 

tomando conhecimento de qualquer ato do Prefeito que possa 

configurar infração penal comum ou crime de 

responsabilidade, nomeará comissão especial para apurar os 

fatos e apresentar relatório conclusivo ao plenário, no 

prazo de trinta dias. Faz-se necessária, portanto, a 

criação de uma Comissão Especial, que observará, tanto 

quanto possível a proporcionalidade da representação 

partidária, com a finalidade de apurar os fatos. Os membros 

deverão ser indicados via ofício até a sessão do dia 
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14/05/2019. O Senhor Presidente informou que o parecer 

jurídico será encaminhado para todos os vereadores. 1ª 

Secretária: Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de 

Informações, Indicações e Moções: Requerimento n° 72/2019 

de autoria do Vereador Jaimir José da Silva; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para o Senhor Welligton de Mattos 

Santussi, Diretor Executivo Hospitalar, requerendo 

informações sobre a substituição de acompanhantes dos 

pacientes do Hospital Municipal Antônio Augusto dos Santos-

Virote. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador autor, cumprimentou a todos e disse que 

ficou preocupado porque foi criada uma norma que restringe 

os horários de entrada e troca de acompanhantes dos 

pacientes internados no hospital municipal, ou seja, bem 

mais que recusar a cumprir dispositivo da lei vigente, a 

administração adota práticas que dificultam aos doentes de 

serem atendidos com assistência de acompanhantes; e diz 

isso porque os familiares dos pacientes precisam assisti-

los e ter garantia de fazer o revezamento de acordo com os 

horários de trabalho dos mesmos, mas o hospital impede a 

ação de quem quer ajudar atrapalhando com a criação de 

medidas desnecessárias, por esse motivo, faço tal 

requerimento, a fim de obter respostas em relação a esse 

pedido, que precisa de uma atenção especial. Com a palavra 

o vereador Marcio Scarlassara, cumprimentou a todos e disse 

que é necessário conversar com a direção do hospital para 

saber por que foi tomada essa medida, porque acompanhante é 

necessário, principalmente no caso dos idosos, então é 

preciso resolver isso com a máxima urgência para que a 

população não sofra. Um aparte do vereador Ederson Dutra, 

cumprimentou a todos e disse que tem que parar de chamar 
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gerentes, tem que convidar o prefeito que tem a 

responsabilidade e o compromisso de vir aqui e dar 

explicações a essa casa de leis, então reafirma o seu 

convite ao Dr. Izauri, que a tribuna está aberta para que 

ele faça esclarecimentos à população de Naviraí. O vereador 

Marcio disse que realmente é necessário dar uma resposta 

pra população. Com a palavra o vereador Josias de Carvalho, 

cumprimentou a todos e disse saber das normativas que regem 

no hospital municipal, que é válido, porque senão fica tudo 

bagunçado, mas é preciso conversar com o Welligton que é 

uma pessoa maravilhosa e está sempre disposto a conversar e 

resolver. O Senhor Presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. Requerimento n° 94/2019 de autoria do Vereador 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior e Marcio André Scarlassara; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para a Senhorita 

Milena Cristina Feuser, Gerente de Administração, 

requerendo que seja encaminhado a esta Casa de Leis, o 

relatório final e cópia digital do Laudo Técnico das 

Condições do Ambiente de Trabalho - L.T.C.A.T, emitido pela 

Empresa SETARH, contratada para avaliar as condições de 

segurança e saúde do trabalho, em cada categoria funcional 

da Prefeitura Municipal de Naviraí. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra o vereador autor, 

cumprimentou a todos e disse que em março desse ano fez 

exatamente o mesmo requerimento pedindo os laudos do LTCAT 

e P.P.R.A que são os laudos que vai determinar quem tem ou 

não tem direito aos adicionais de insalubridade e 

periculosidade no âmbito da prefeitura municipal, são 

laudos obrigatórios e a resposta que obteve é que não 

estavam disponíveis, a empresa não tinha terminado o 

serviço, porém duas semanas depois dessa resposta, 
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presenciou o pessoal da CIPA com caixas de papéis com os 

laudos, então sabe que já foi feita essa análise e agora 

quer ter acesso, porque em 2015 teve um baita de um 

problema com essa questão, veio uma empresa que fez os 

laudos e até hoje contesta a forma como foi feita, muitos 

locais nem visitados foram e acabou retirando direitos de 

muitas categorias e não reconhecendo o direito de outras 

tantas. Um dos primeiros requerimentos que fez nesse 

mandato foi justamente para contratar outra empresa para 

refazer esses laudos de uma maneira correta, uma maneira 

justa para estabelecer um parâmetro de justiça, reconhecer 

o direito de quem tem direito; os servidores têm cobrado 

muito, mas não deve se pronunciar sem ter acesso aos laudos 

oficialmente, por isso está fazendo esse pedido. Um aparte 

do vereador Marcio Scarlassara, solicitou para assinar 

também o requerimento, porque muitos servidores também o 

cobraram sobre o laudo. O vereador Júnior disse que pode 

assinar sim, porque acredita que é um interesse coletivo, e 

é importante dizer a todas as categorias que o intuito 

disso é logicamente estabelecer o reconhecimento àqueles 

que têm direito, mas principalmente da transparência no 

processo; as pessoas precisam ter acesso às informações até 

para poder se manifestar, se de fato a construção desse 

laudo foi feita do jeito que está relatado, enfim, cabe ao 

legislativo fazer essa fiscalização. Um aparte da vereadora 

Lourdes Elerbrock, falou que o pedido em relação à outra 

empresa fazer o laudo, foi cumprido, inclusive ela foi 

convocada pra participar e fazer visitas em todos os 

locais, mas como não estava bem não foi em todos os locais, 

mas o seu assessor Carlos foi e colaborou e isso aconteceu 

no começo do ano passado, então acredita que deva estar 

pronto há muito tempo. Um aparte do vereador Ederson 
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falando que essa demanda vem desde o começo do mandato e se 

o laudo está pronto e é direito adquirido, o prefeito 

deveria ter um ato de grandeza e informar que vai 

implementar agora no próximo mês, mas a sua preocupação é o 

retroativo porque era um direito e foi cortado, então 

gostaria de assinar também esse requerimento. O vereador 

Júnior disse que está aberto a todos os vereadores que 

quiserem assinar, mas de qualquer forma o laudo virá para o 

sistema da casa e todos terão acesso; e o que a vereadora 

Lourdes falou, de fato foi contratada uma nova empresa, 

enfim achou um requerimento seu que foi atendido, e os 

laudos já foram elaborados, já foram analisados pela CIPA e 

a informação informal que tem é que já está na prefeitura 

junto a gerência de administração; disse que poderia ter 

encaminhado um ofício, mas por ser um assunto de grande 

relevância que vai interferir talvez em quase todas as 

categorias funcionais dos servidores públicos, preferiu 

através do requerimento porque estabelece um prazo e existe 

uma obrigatoriedade nesse sentido. O Senhor Presidente 

colocou em votação, sendo aprovado. Requerimento n° 95/2019 

de autoria do Vereador Eurides Rodrigues; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para o senhor Gessé da Silva 

Andrade, Gerente de Serviços Públicos, requerendo 

informações a respeito das providências tomadas para 

satisfazer o pedido contido no Requerimento nº 08/2018 

desta Casa de Leis, de autoria deste vereador, onde 

solicitava a realização do serviço de desentupimento de 

bueiros em toda a cidade. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor, cumprimentou a 

todos e disse que há mais de um ano fez esse pedido e como 

não obteve resultado até o momento, fez novamente a fim de 
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cobrar providências em relação a esse pedido tão importante 

para garantir a saúde pública. Aproveitou para agradecer a 

todos que contribuíram com a festa do milho, que foi um 

sucesso. O vereador Claudio solicitou a palavra, 

cumprimentou a todos e disse que gostaria de assinar esse 

requerimento, porque também está recebendo muitas cobranças 

sobre os bueiros entupidos, realmente a situação está 

difícil e espera que seja feito um mutirão de limpeza para 

resolver esse problema porque se faz necessário. Um aparte 

da vereadora Lourdes falando que a cidade inteira está com 

os bueiros entupidos. O vereador Claudio disse que estamos 

sempre falando no combate ao mosquito da dengue, então 

aproveita para pedir aos empresários e ao poder público que 

mantenham os terrenos limpos. Um aparte da vereadora 

Lourdes falando que muita gente joga lixo nos terrenos de 

outras pessoas que sempre cuidam, então pede que a 

população tenha um pouco mais de educação. O vereador 

Claudio pediu às imobiliárias que são responsáveis pelos 

imóveis que estão fechados sem alugar que os mantenham 

limpos. Um aparte do Vereador Fabiano, cumprimentou a todos 

e disse que o Gessé tem o mapeamento de todos os bueiros da 

cidade que estão entupidos, inclusive um serviço feito pelo 

funcionário Reinaldo, então só falta concluir. Com a 

palavra o vereador Júnior, falou que o mutirão que o 

vereador Claudio solicitou não será feito infelizmente, é 

preciso tomar uma medida diferente, porque são diversas as 

situações, como a do morador que joga as coisas dentro do 

bueiro, tem o lixo que está ficando quinze dias nas portas 

das casas e vem enxurrada e leva pra dentro do bueiro, 

essas coisas só agravam a situação; na gestão passada 

também passamos por essa dificuldade, mas fizeram a 

contratação de um caminhão específico pra limpeza de 
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bueiros e diversos cantos da cidade recebeu a visita desse 

caminhão, e resolve, porque hoje a prefeitura não tem a 

capacidade de equipamento e de gente em quantidade 

suficiente pra fazer o serviço, mal está dando conta da 

coleta de lixo que estamos falando aqui há mais de um mês, 

então tem que contratar, esse é o tipo de serviço que 

precisa ser terceirizado, porque a prefeitura não vai dar 

conta de fazer; o levantamento já está pronto, então é só 

fazer a contratação e pagar por hora, sabe que existe 

dificuldade financeira, mas o custo de uma internação por 

dengue é maior, o custo de uma vida é incalculável, então 

antes que isso aconteça, porque graças a Deus nós ainda não 

tivemos óbitos por conta da dengue aqui no município e 

queira a Deus que não tenhamos, mas no estado já foram 

quatorze vidas que já foram ceifadas por essa doença, não 

podemos deixar chegar aqui e é uma medida que é possível, 

então está reforçando a sugestão. Com a palavra o vereador 

Josias falando que também já fez um pedido desse sobre os 

bueiros da Avenida Iguatemi e de fato o que resolveu foi 

aquele caminhão, mas houve uma polêmica quando foi 

contratado o serviço porque os vereadores não concordaram 

com o valor, mas a iniciativa foi boa porque resolveu, 

então não importa como vai fazer, tem que atender a 

população; agora se o prefeito não terceirizar a saúde, não 

terceirizar a coleta de lixo, entre outros que precisam ser 

terceirizados, não vai sobrar dinheiro pra nada. O Senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovado. Requerimento 

n° 97/2019 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o 

Senhor Welligton de Mattos Santussi, Gerente de Saúde, e 

para o Senhor José Pereira da Silva, Gerente de Equipe 
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Epidemiológica e Controle de Vetores, requerendo um 

relatório contendo todas as ações realizadas pela 

administração municipal, no cumprimento das metas do Plano 

Municipal de Contingência e Combate ao Aedes Aegypti, 

vigente no período de julho de 2018 a julho de 2019. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador autor falando que foi cobrado a respeito das 

medidas que o executivo tem tomado em relação ao combate a 

dengue; existe um plano municipal de contingência e combate 

ao Aedes Aegypti que tem validade de julho de 2018 a julho 

de 2019, está cobrando as medidas que foram adotadas com 

base nesse plano, sabendo que hoje segundo o boletim 

epidemiológico que é divulgado pela secretária de estado de 

saúde, Naviraí já vive uma epidemia de dengue, assim como 

sessenta e oito municípios do nosso estado, então é preciso 

estar alertas e verificar quais foram às medidas adotadas 

nesse período de validade do plano. O Senhor Presidente 

colocou em votação, sendo aprovado. Indicação n° 74/2019 de 

autoria da Vereadora Lourdes Elerbrock; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para a Senhorita Milena Cristina 

Feuser, Gerente de Administração, indicando que sejam 

tomadas, junto aos órgãos públicos competentes, as medidas 

necessárias para a aquisição de novos caminhões coletores 

de lixo. Com a palavra a vereadora autora falando que os 

moradores têm frequentemente nos procurado solicitando a 

coleta do lixo em suas residências, pois o lixo tem-se 

acumulado e a coleta não vem sendo feita da maneira devida, 

tem locais que fica até trinta dias sem passar, inclusive 

em açougues, ficando insuportável o cheiro, então é 

necessário e de grande importância fazer a limpeza na 

cidade. O Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária que 
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faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 75/2019 de 

autoria do Vereador Antonio Carlos Klein; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para o Senhor Welligton de Mattos 

Santussi, Gerente de Saúde, indicando a substituição dos 

aparelhos de ar-condicionado da Recepção e Sala de Espera 

do Hospital Municipal Antônio Augusto dos Santos - Virote 

por aparelhos novos, bem como a reforma completa dos 

referidos espaços, inclusive com substituição das partes 

que atualmente são feitas com gesso por alvenaria, com 

colocação de revestimento em granito ou outro material 

adequado ao uso em hospital, substituição do balcão de 

atendimento das recepcionistas, armários e arquivos, bem 

como das cadeiras de uso das mesmas, e a pintura completa 

com tinta adequada ao uso hospitalar. Com a palavra o 

vereador autor, cumprimentou a todos e disse que está 

pedindo melhorias na recepção do hospital municipal pra 

ficar oficializado, porque na semana passado logo após o 

feriado falou com o prefeito que mandou que a Milena fosse 

com ele para verificar essas melhorias e foi determinado 

que fosse feita a pintura da recepção, a troca do balcão do 

protocolo que é de gesso por alvenaria com a colocação de 

pedra de granito, a troca de todas as bancadas das 

recepcionistas, troca dos ares condicionados por novos e 

limpeza da parte externa que está bem suja, informou ainda 

que está sendo pintado na parte da maternidade, também será 

pintada toda a parte velha por dentro e depois a recepção, 

então logo será feito todo esse trabalho. O Senhor 

Presidente solicitou à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Indicação n° 76/2019 de autoria do 

Vereador Josias de Carvalho; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 
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providências para o senhor Gessé da Silva Andrade, Gerente 

de Serviços Públicos, indicando que seja feita a limpeza 

entre a Rua Rosinha Rodrigues e a Avenida Nova Andradina, 

no bairro Jardim Paraíso. Com a palavra o vereador autor, 

falou que essa é uma cobrança do senhor Juarez e do senhor 

Antônio que moram nas proximidades, mas que já fez ofício e 

cobrou pessoalmente duas vezes, mas se não resolverem agora 

terão que conversar com o prefeito. O Senhor Presidente 

solicitou à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. Indicação n° 77/2019 de autoria do Vereador Fabiano 

Domingos dos Santos; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, com cópia para o Senhor Welligton de 

Mattos Santussi, Gerente de Saúde, indicando a manutenção 

ou escavação de uma nova fossa séptica no Programa Saúde da 

Família - PSF Antônio Koreman, no Bairro Harry Amorim 

Costa. Com a palavra o vereador autor, falou que vem 

cobrando isso já faz algum tempo, mas nada foi feito e só 

está piorando, logo irá cair uma parte do posto de saúde, 

então solicita que tomem as devidas providências antes que 

aconteça alguma tragédia. O Senhor Presidente solicitou à 

1ª Secretária que faça o encaminhamento da mesma. Indicação 

n° 78/2019 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara 

e Josias de Carvalho; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, indicando que sejam viabilizadas as 

reformas necessárias na Capela Mortuária, para proporcionar 

uma melhor acessibilidade. Com a palavra o vereador Márcio, 

informou que algumas pessoas o cobraram essa semana a falta 

de acessibilidade na capela mortuária, dificultando a 
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entrada dos cadeirantes no local, então solicita com 

carinho e respeito que viabilizem o mais rápido possível 

melhorias no local. O vereador Josias solicitou um aparte 

falando que esse pedido é louvável porque é preciso ter uma 

atenção maior com aquele local, porque é ali que as pessoas 

vão se despedir dos seus entes queridos e são coisas 

mínimas a serem feitas, que nem onera tanto os cofres 

públicos e gostaria de assinar também essa indicação. O 

vereador Marcio disse que lembra que o vereador Josias foi 

uma das pessoas que trabalhou e batalhou para conseguir a 

capela mortuária no mandato do prefeito Euclides; disse 

ainda que é necessário que seja colocado grades ao redor da 

capela mortuária para evitar roubos e entrada de animais. 

Aproveitou para cumprimentar o Cido que está presente. O 

Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Moção de Congratulação n° 19/2019 

de autoria do Vereador Ederson Dutra; expediente endereçado 

ao Senhor Carlos Alberto de Souza, Presidente da equipe Run 

e ao Senhor Thiago Zancanaro Dutra, Vice-Presidente da 

equipe Run, extensível a todos os participantes da equipe 

Run de Naviraí-MS, apresentando nossos sinceros 

cumprimentos, parabenizando-os pela brilhante organização e 

realização da 1° Corrida e Caminhada Noturna de 05 e 10 km, 

no município de Naviraí-MS. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador Klein agradecendo de 

antemão em nome do Carlinhos e do Tiago pela moção, porque 

também faz parte da diretoria como assessor jurídico da 

associação, falou que foi um evento muito bom, que além de 

proporcionar saúde às pessoas que participaram, também 

levou o nome de Naviraí como uma cidade que pratica esporte 

num cenário não só aqui do estado, mas internacional e do 

Brasil, porque tivemos corredores do Paraguai e de vários 
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estados, no qual teve o prazer de encontrar e conhecer um 

parente do vereador Neninha, foi realmente um evento de 

qualidade que aconteceu em Naviraí, e já estão se 

preparando para o próximo ano fazer a competição na mesma 

data, último sábado do mês de abril e com o dobro de 

inscrições, porque fizeram com quatrocentos e tinha mais de 

quinhentos pedidos de inscrição, então terão uma competição 

que vai deixar marcado na história de Naviraí, como uma 

cidade que pratica esporte nessa modalidade de corrida de 

rua com pessoas de todas as idades. Com a palavra o 

vereador Ederson, falou que não poderia deixar de agradecer 

esse evento porque foi uma noite de festa, pelo número de 

participantes que teve, pela população que participou e 

pela organização; agradeceu também em nome da Caroline 

Touro e Milena Fauser, o poder público municipal que deu 

toda estrutura para que o evento fosse realizado, foi uma 

festa muito bonita e é preciso entrar no calendário do 

município para que seja feito todos os anos; parabenizou o 

vereador Klein que se saiu muito bem, chegando em 2º lugar 

e só não chegou em 1º porque está carregando o Izauri nas 

costas; parabenizou a todos da organização e disse que 

podem contar com ele para que o próximo ano possa dar um 

incentivo maior para esse evento. O Senhor Presidente 

colocou em votação, sendo aprovado. Moção de Congratulação 

n° 20/2019 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino da 

Silva; expediente endereçado ao senhor Apolônio Cândido dos 

Santos, Presidente do Conjunto Habitacional Harry Amorim 

Costa, apresentando nossos sinceros cumprimentos, 

parabenizando-o pela brilhante organização e realização da 

Festa do Trabalhador, realizada na data de 1º de maio de 

2019, no Conjunto Habitacional Harry Amorim Costa, em nosso 

município. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 
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palavra o vereador Claudio Cezar falando que não poderia 

deixar de fazer essa moção ao Senhor Apolônio pelo 

brilhante trabalho que faz no Harry Amorim e também fazer 

justiça parabenizando em nome do Adriano, toda com a equipe 

de esporte da prefeitura municipal que vestiu a camisa 

nessa festa realizando um grande evento. Com a palavra 

vereadora Rosangela falando que esteve na festa e viu a 

satisfação e orgulho que o Senhor Apolônio tem se dedicado 

àquele bairro, realizando uma festa linda, com a presença 

da Mara Caseiro, secretária de cultura do estado, grande 

parte da população, até mesmo de bairros distantes 

compareceu e prestigiou; disse ainda que aproveitou para 

coletar assinaturas para a PL 1.568 que aumenta o período 

do crime de feminicídio de 12 para 20 anos, então agradeceu 

a todos que assinaram para que esta lei se torne realidade 

e agradeceu a todos que compareceram na festa. Com a 

palavra o vereador Josias, disse que não poderia deixar de 

agradecer ao seu Apolônio pela disposição e pelo trabalho 

que realiza, ele faz parte da história de Naviraí. O Senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovado. Moção de 

Congratulação n° 21/2019 de autoria do Vereador Simon 

Rogério Freitas Alves da Silva; expediente endereçado ao 

Senhor Ronald de Almeida Cançado, Presidente do Lions Clube 

de Naviraí, apresentando nossas felicitações pelo 

Cinquentenário do Lions Clube de Naviraí, enaltecendo os 

relevantes serviços prestados à sociedade naviraiense, por 

meio de diversas doações, ações de preservação do meio 

ambiente e auxílio aos necessitados, idosos e deficientes. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida 

colocou em votação, sendo aprovado. Moção de Congratulação 

n° 22/2019 de autoria do Vereador Ederson Dutra; expediente 

endereçado ao Senhor José Chagas, Proprietário da Empresa 
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Fogo Atacadista, apresentando nossas congratulações, 

parabenizando o Fogo Atacadista, pela comemoração do seu 

aniversário de três anos de existência, no município de 

Naviraí-MS. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador autor falando desse grupo tão importante 

pra cidade, uma empresa cem por cento Naviraiense que gera 

quatrocentos empregos diretos e todo recurso e dinheiro 

recebidos são investidos em nosso município, então não 

poderia deixar de fazer essa moção de agradecimento ao 

Chagas e Chaguinhas, que são empresários que acreditam 

verdadeiramente no município. Algumas pessoas na sua 

insignificância tentam criticar essa empresa e tentam 

atacar essa família que tanto faz o bem, mas Naviraí tem 

uma dívida com essa família, então deixa registrado aqui a 

sua gratidão à família Chagas. O Senhor Presidente colocou 

em votação, sendo aprovado. Moção de Congratulação n° 

23/2019 de autoria do Vereador Simon Rogério Freitas Alves 

da Silva; expediente endereçado ao Senhor Ulisses Duarte, 

Governador do Distrito LB-1, extensivo à sua esposa, 

senhora Sônia Maria Duarte, apresentando nossa cordial 

homenagem pelos relevantes serviços prestados à frente do 

Lions Clube Internacional e por sua visita em nossa cidade, 

na ocasião da IV Reunião do Conselho Distrital e XX 

Convenção do Distrito LB-1. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor falando que fez 

duas moções e deixou para comentar agora a respeito do 

evento do Lions Clube que aconteceu em Naviraí aqui na 

câmara, parabenizando todos os envolvidos pela organização, 

onde tivemos um momento único, ressalvando que o patrono de 

cinquenta anos do Lions em Naviraí e da vigésima primeira 

conferência foi o senhor Sakae Kamitani, e ficou muito 

feliz pelo reconhecimento e homenagem ao saudoso Sakae 
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através do clube Lions, e nesse ato aproveita para 

homenagear todos integrantes do Lions na pessoa do Dr. 

Ronald, que além de ser o presidente atual, foi o fundador 

do Lions de Naviraí juntamente com o seu Sakae há cinquenta 

anos, então fica o seu agradecimento e o seu reconhecimento 

ao trabalho prestado pelo Lions e seus componentes. O 

Senhor Presidente colocou em votação, sendo aprovado. Moção 

de Congratulação n° 24/2019 de autoria da Vereadora 

Rosangela Farias Sofa; expediente endereçado ao Senhor 

Vaute Antunes de Oliveira, Presidente do Rotary Club de 

Naviraí, apresentando nossos sinceros cumprimentos, 

parabenizando-o pelo sucesso alcançado na 15° edição do 

Projeto Aluno Nota 10. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, em seguida colocou em votação, sendo aprovado.  

Moção de Pesar n° 10/2019 de autoria da Vereadora Rosangela 

Farias Sofa e outros Edis; expediente endereçado aos 

familiares da senhora Francisca Firmino de Aguiar, 

apresentando nossas mais sinceras condolências à família 

enlutada, pelo falecimento da senhora Francisca Firmino de 

Aguiar, carinhosamente conhecida como "tia Chiquinha", 

ocorrido no dia 05 de maio do corrente ano. Nesse momento, 

de imensa tristeza e sofrimento, rogamos a Deus que dê 

forças aos familiares, e que deixe sempre na memória os 

bons momentos vividos e compartilhados. Que Deus ilumine a 

vida e conforte o coração dos familiares enlutados. Com a 

palavra a vereadora Rosangela, falou da importância dessa 

família em Naviraí que mora há cinquenta anos aqui na 

região do Borborema, uma família pioneira e que fez muitos 

amigos. O Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária que 

faça o encaminhamento da mesma. Pela liderança o Vereador 

Júnior do PT solicitou a palavra, falou que no artigo 97 do 

regimento interno faculta aos líderes partidários desta 
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casa o pronunciamento quando se tratar de algum assunto 

relevante. Falou que recebeu hoje pela manhã a comunicação 

de um morador relatando uma situação a respeito do 

funcionamento do posto do varjão no horário estendido das 

cinco as dez da noite. A informação que recebeu é que na 

sexta-feira não teve médico, não funcionou, na segunda-

feira também não funcionou e que hoje também já foi 

informado que não funcionaria, essa foi uma das atitudes do 

executivo que foi elogiada por todos os vereadores porque 

foi um atendimento ao requerimento do Dr. Klein e que a 

população de fato estava sendo atendida, ocorre que já se 

vão dois dias e com o anúncio do terceiro dia sem 

atendimento, isso o preocupa, mas não teve tempo hábil para 

protocolar um requerimento e não vai tecer críticas e 

fundamentações a esse respeito porque ainda não tem 

informação oficial, mas se o vereador Klein puder informar 

o que está acontecendo, o esclarecimento vai ser 

importante. Com a palavra o vereador Klein falando que 

também tomou conhecimento hoje de manhã sobre a falta de 

atendimento, tentou contato com o Welligton para saber o 

que está acontecendo, mas não conseguiu ainda, mas logo 

após a sessão irá tentar descobrir o que houve e tentar 

solucionar para que não aconteça mais isso. Pela liderança 

usou a palavra o vereador Josias, falou que estão atendendo 

até setenta pessoas e não há possibilidade do médico 

conversar e entender a situação do paciente, então está 

fugindo um pouco do que era pra ser trabalhado, porque 

casos que deveriam ser atendidos na santa casa estão indo 

ao posto e por essa demanda ser tão alta durante a noite os 

médicos não estão querendo mais atender, então estão 

conversando e tentando estabelecer normas para voltar ao 

atendimento normal, isso segundo informação que teve. Com a 
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palavra o vereador Júnior perguntou se essa é uma 

informação oficial ou informação de bastidores? O vereador 

Josias disse que seria oficial se fosse por escrito, mas 

não está por escrito. Pela liderança o vereador Ederson 

disse que gostaria de agradecer o vereador Júnior por 

trazer essa informação e que não tem desculpas não, porque 

se abriu o posto tem que atender, tem que ter médico, tem 

que cumprir horário, tem que ter enfermeiro, tem que ter 

remédio, tem que cumprir o que foi veiculado na mídia, é 

preciso resolver o problema hoje ainda, o posto tem que 

estar aberto conforme o prometido. Por questão de ordem e 

pela liderança do prefeito o vereador Klein disse que 

veiculou pela mídia que através de uma ação judicial o 

ministério público teria cancelado uma licitação de locação 

de veículos pela prefeitura; mas na verdade gostaria de 

esclarecer que não foi isso que aconteceu, a prefeitura fez 

uma licitação para a contratação de locação de veículos e 

colocou no edital de licitação que os veículos não poderiam 

ter mais de sete anos de uso, para que a empresa que 

vencesse viesse com os caminhões com condições de trabalhar 

e não ficasse quebrando e dando problema. Mas o ministério 

público entendeu que essa limitação de anos de caminhão 

estaria atrapalhando a competitividade do certame da 

licitação e prejudicaria empresas interessadas em vir 

participar, mas que viriam caminhões mais velhos; o 

município para fazer licitação fez uma consulta no tribunal 

de contas do estado e o tribunal de contas não só aprovou a 

atitude de contratar caminhões e colocar que os caminhões 

teriam no máximo sete anos de uso, como emitiu uma nota de 

louvor para o município pela preocupação que viessem 

veículos bons para trabalhar, e não houve prejuízo na 

prestação de serviço; apesar dessa recomendação do 
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ministério público, foi mantida a licitação e vão ser 

locados os veículos para município de Naviraí e quando 

vierem trabalhar não podem ter mais de sete anos de uso 

para que possam prestar o serviço adequado. O Senhor 

Presidente determinou à 1ª Secretária que faça a leitura da 

Ordem do Dia. Em primeira e única discussão e votação o 

Projeto de Lei nº 15/2019 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho; que em súmula: Dispõe sobre a proibição de 

exposição artística ou cultural com teor pornográfico ou 

vilipêndio a símbolos religiosos em espaços públicos na 

cidade de Naviraí-MS e dá outras providências. Parecer 

favorável da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, 

Ederson Dutra - relator, acompanhado dos vereadores Josias 

de Carvalho – Presidente e Marcio André Scarlassara - 

membro. Parecer favorável da Comissão de Educação, Saúde e 

Assistência Social, Relatora Maria Cristina Tezolini 

Gradella, acompanhada dos vereadores Marcio André 

Scarlassara e Luiz Alberto Ávila Silva Júnior - membros. O 

Senhor Presidente colocou em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei nº 15/2019 de autoria do Vereador 

Josias de Carvalho; O Senhor Presidente declarou o Projeto 

Lei nº 15/2019 de autoria do Vereador Josias de Carvalho 

aprovado por doze votos favoráveis em primeira e única 

discussão e votação. O Senhor Presidente parabeniza todas 

as mães, em nome das colegas de trabalho, Lourdes, Cris 

Gradella, Rosangela, sua mãe, professora Sueli, sua sogra, 

dona Cida e sua esposa Jane, desejando felicitações, saúde 

e vida longa a todas as mães do Brasil, Mato Grosso do Sul 

e em especial de Naviraí. TRIBUNA. O Senhor Presidente 

convidou o Senhor José Aparecido Pereira dos Santos para 

fazer uso da tribuna por dez minutos. Senhor José Aparecido 

Pereira dos Santos cumprimentou excelentíssimo senhor desse 
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douto parlamento, Simon Rogério Freitas Alves da Silva, 

pela democracia e pela postura ética que tem conduzido esse 

parlamento; cumprimentou a todos os demais vereadores, o 

Senhor Sérgio dos Santos, presidente da ANPEDE, Doutor João 

Ravazine e seu amigo Aparecido que também atua na entidade. 

Disse que a sua vinda nesse parlamento é que ocorreu no dia 

19 de novembro do ano de 2013 foi promulgada a lei 1.799 e 

essa lei que é de autoria do senhor Mário Gomes que já 

integrou esse parlamento, ela oficializa, homologa e 

estabelece a semana municipal de luta pelos direitos das 

pessoas com deficiência e também o dia a ser comemorado que 

é o dia 8 de maio; a ANPEDE que é presidida com muito brio, 

muita coragem e responsabilidade, um trabalho voluntário 

que é feito com muito afinco e com muito esmero pelo Sérgio 

dos Santos, seu amigo cadeirante. A ANPEDE trabalha em 

Naviraí já algum tempo e vem desenvolvendo projetos que tem 

procurado divulgar e cobrar das autoridades com intuito de 

promover a autonomia, a independência e a garantia de 

acessibilidade a todas as pessoas com deficiência que estão 

residindo aqui no município. E nessa semana a referida 

entidade está promovendo uma série de atividades para 

lembrar essa data e hoje no período noturno será a abertura 

desses trabalhos. Estará sendo entregue uma cartilha 

constando todas as atividades, iniciativas, todos os atos 

que já foram desenvolvidos pela Anpede e também falando das 

pretensões futuras e dos compromissos que a Anpede tem em 

defender o interesse da pessoa com deficiência. Então 

convida o seu mais novo parceiro Marcio Scarlassara que já 

trabalha com projetos de saúde, seu amigo e parceiro 

Neninha, a Rosangela que é uma lutadora e todos os demais 

vereadores para auxiliar e respaldar, no sentido de 

convencer o executivo municipal para que cada vez mais 



                       
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

priorize as classes minoritárias que tem os seus domicílios 

estabelecidos nesse município. Usou a tribuna o Vereador 

Antonio Carlos Klein, cumprimentou a todos e disse que 

gostaria de falar das coisas que tem acontecido de bom em 

Naviraí, porque muitas vezes só tem falado as coisas ruins; 

o assunto que está em pauta hoje nas redes sociais, na 

mídia e nos comentários de todos, é a questão do lixo em 

Naviraí, que realmente houve contratempos, dificuldades na 

coleta de lixo, mas está sendo solucionado, hoje mesmo está 

sendo feito um mutirão de coleta de lixo na cidade com 

cinco caminhões trabalhando, vindo da região do presídio e 

passar por toda a cidade para recolher os lixos; na 

sequência terão três caminhões que já estão em condição de 

funcionamento e já estão trabalhando e vão ser mantidos e 

dentro dos próximos dias está chegando mais um caminhão 

locado para fazer o trabalho, então acredita que na questão 

da coleta do lixo voltaremos a ter tranquilidade da 

população. Disse também que já está no jurídico da 

prefeitura um projeto para que possa ser feita a 

terceirização da coleta de lixo e num futuro bastante 

próximo vai ser feito para que não tenhamos mais problemas 

quanto a coleta de lixo em nossa cidade. Tem também 

trabalhos sendo realizados no hospital municipal, como a 

parte da maternidade está sendo reformada, toda a parte 

velha será pintada e pediu hoje através de indicação para 

que seja feita a reforma imediata da recepção do hospital, 

que já foi determinada pelo prefeito e será executada em 

menor espaço de tempo possível. Então são coisas que estão 

sendo feitas e que é preciso divulgar; sobre a questão do 

posto do varjão que foi noticiado que não teve atendimento 

na sexta, disse que hoje na parte da tarde irá conversar 

com o gerente e o prefeito para que o posto tenha o 
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atendimento normal; o posto do varjão foi aberto para 

atender, está dando certo e vai continuar tendo atendimento 

à noite, a população pode ficar tranquila que vai resolver 

isso hoje ainda para que não haja nenhum prejuízo para as 

pessoas que procuram o posto na parte da noite. Então à 

medida que tiver tempo, estará aqui divulgando as ações 

boas que acontecem no nosso município. Usou a tribuna o 

Vereador Marcio André Scarlassara, cumprimentou a todos os 

ouvintes, Marizélia, Ana Paula Rocha, Sérgio da Anpede e 

agradeceu as palavras do Cido. Disse que gostaria de 

parabenizar a vereadora Rosangela pelo trabalho que vem 

realizando na cidade, e isso incomoda muita gente, então 

pede que não ligue para as críticas de algumas pessoas que 

são vazias e que tem inveja do seu trabalho, aproveitou 

para pedir que a vereadora faça um vídeo informando sobre o 

caminhão do câncer que está hoje em frente à rede feminina 

de combate ao câncer, porque sabe que a vereadora tem feito 

um grande trabalho na prevenção do câncer, então avisa a 

todos que ainda tem vaga para fazer mamografia e preventivo 

no caminhão que está sob a responsabilidade da Monique de 

Nova Andradina do hospital do câncer, a Dona Marlene que é 

a sua sogra, com toda equipe da rede de combate ao câncer, 

doutora Beatriz, Nete, Dalva, Dina, Selma sua esposa e 

todos que ali trabalham, então avisa a todos da importância 

da prevenção e informa que ainda tem vaga e é de graça. 

Deixa ainda o seu reconhecimento ao Tenente Coronel Rozeni 

que fez muito por Naviraí, mas que na próxima quinta-feira 

irá deixar o comando de Naviraí e irá para um cargo melhor 

devido a promoção, e se temos hoje a guarda mirim foi 

graças ao Rozeni que foi um incentivador e que deu a base; 

o Proerd de Naviraí foi graças ao Coronel Zerloti de Campo 

Grande e ao Rozeni que abraçou, e todas as causas sociais 
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de Naviraí o Rozeni esteve presente, então deixa aqui o seu 

carinho e de todos os vereadores ao Rozeni e o respeito de 

toda a população Naviraiense pelo trabalho realizado à 

frente do 12º Comando Militar e tem certeza que irá levar 

benefícios onde quer que esteja. E dá as boas vindas ao 

Coronel Wesley que estará à frente do comando em Naviraí, 

porque tem certeza que o seu trabalho irá engrandecer muito 

Naviraí dando a segurança necessária a toda população; 

também irá manter a guarda mirim com total apoio e irá 

levar a guarda mirim em todos os bairros da cidade com um 

policial disponível. Comentou ainda que elogiou quando o 

posto do varjão foi aberto no horário noturno, estava dando 

muito certo e a população precisa de atendimento, é preciso 

averiguar isso porque não pode parar no meio do caminho, 

então estará cobrando para que permaneça aberto; bem como 

tem cobrado também a questão do raio x, mas que ainda não 

teve solução, mas irá continuar cobrando intensamente. 

Agradeceu à Silvia que está à frente da assistência do 

Hospital Municipal e ao dr. Edson pelo carinho com os 

pacientes psiquiátricos, hoje internaram mais uma jovem na 

fazenda Esperança, então tem conseguido com muitas 

dificuldades manter esse projeto em pé, com mais de 

cinquenta jovens internados fora do município no combate às 

drogas, fora os que estão no presídio para que fiquem longe 

das drogas quando saírem, então agradece a todos. Comunicou 

que o presidente Simon autorizou a sua ida ao país 

Asiático, China, Pequim, em busca de empresas para o 

município de Naviraí, sem custo nenhum para a câmara 

municipal. Usou a tribuna o Vereador Claudio Cezar Paulino 

da Silva, cumprimentou o presidente, o pessoal da Anpede 

presente, a gerente Ana Paula, a Marizélia da assistência 

social, Zé Luiz, Florisvaldo, Jaime Dutra, Baiano e 
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parabenizou o Cido por sua fala, sempre coerente em suas 

colocações. Iniciou informando ao pessoal da Fazenda Pindó 

que na terceira semana do mês de maio iniciará as obras de 

melhorias da estrada; parabenizou o pessoal da Sanesul na 

pessoa do Luciano que não mede esforços para sempre atender 

quando é solicitado, tanto que na semana passada ocorreu um 

fato na cidade, onde acionou a sanesul e prontamente foi 

atender, isso tem que ser falado porque estão sempre 

cobrando aqui, mas tem que elogiar também, porque na medida 

do possível estão sempre atendendo a população de Naviraí. 

Disse ainda que este ano não está fazendo parte da 

organização do rodeio da Juncal, mas na medida do possível 

está ajudando e deseja boa sorte ao Marcelo, a Rose, o 

Fernando e a todos que estão organizando esse rodeio da 

Juncal para que seja uma festa assim como foram as outras, 

porque já virou tradição esse rodeio, então aproveita para 

convidar toda a população de Naviraí, das fazendas e região 

para prestigiar essa festa na Juncal que inicia dia 10 e 

vai até o dia 12 de maio; agradeceu ao pessoal da Anpede e 

à prefeitura que está dando todo apoio no assentamento 

juncal. Usou a tribuna a Vereadora Rosangela Farias Sofa, 

cumprimentou a todos os ouvintes, aos presentes disse que 

se sente envaidecida por estarem até esse horário aqui, 

sinal que estão dando importância aos seus trabalhos; 

comentou que essa semana será de muitos eventos e iniciou 

fazendo o convite da Anpede na pessoa do Cido e do Sérgio, 

da semana municipal de conscientização e luta da pessoa com 

deficiência, a abertura será hoje às dezenove horas e 

trinta minutos na sede da Anpede. Falou ainda que no dia 

primeiro de maio teve o torneio do trabalhador, parabenizou 

o Seu Apôlonio e toda população do Harry Amorim, a ex-

deputada Mara Caseiro, hoje secretária do estado da cultura 
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que nos presenteou com um show maravilhoso, agradeceu a 

todos os empresários que colaboraram com a população de 

Naviraí, oferecendo momentos de lazer e descontração, é o 

sétimo evento e cada vez fazendo mais sucesso. Comentou que 

também prestigiou o evento da Apin que aconteceu no dia 

primeiro de maio, com um almoço oferecido pela Associação 

dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Naviraí, falando 

o quanto todos são agradecidos aos Senhores Mário Sacuno, 

Deoclécio Zeni, Jurandir Zeni que estiveram frente ao fogão 

ajudando a fazer esse almoço para servir aos aposentados de 

Naviraí, agradeceu ao Altevir pela cobertura que deu ao 

evento. Falou ainda que neste final de semana, além da 

festa da Juncal, teremos o 2º Festival Tira Gosto que irá 

acontecer no Mercadão Municipal e espera que todos 

prestigiem. Informou que a tarde estará em frente à rede 

feminina de combate ao câncer juntamente com o vereador 

Marcio Scarlassara, e convida todas as mulheres para irem 

até o ônibus, ainda tem vagas para fazer exames de 

mamografia e do colo do útero, porque essa é uma luta que 

não vai deixar e sempre vai trabalhar pelas mulheres; 

comentou que esteve em Campo Grande na convenção do seu 

partido PSDB na qual foi convidada e aceitou porque gosta 

de desafios, desafios que são feitos para pessoas corajosas 

e para quem vai à luta e que gostaria de dizer aos seus 

pais que são trabalhadores que herdou deles o exemplo de 

trabalhar, porque quem cresce parado é árvore, as pessoas 

precisam se mexer e a vereadora Rosangela se mexe, conhece 

as dificuldades, luta e defende, se não faz mais é porque 

não tem condição; e para àqueles que a criticam, gostaria 

que fizessem pelos menos um por cento do que ela faz ao 

invés de ficar falando, que trabalhem porque é maravilhoso 

trabalhar, dignifica o ser humano, se está incomodando que 
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mudem de cidade, porque ela irá continuar trabalhando com 

toda certeza. Disse ainda, que estão terminando a coleta de 

assinaturas para transformar a lei que passa o feminicídio 

de doze para vinte anos, um projeto de lei da deputada 

federal Rose Modesto, estará juntamente com as vereadoras 

indo a todos os lugares e já agradece a todos que aderiram 

e querem fazer a diferença dentro do nosso município porque 

essa luta não é só dela e sim de todas mulheres, é para 

garantir que essas meninas sejam mães e avós porque estamos 

aqui para mudar a história, então vamos ajudar a deputada a 

mudar a lei para ter mais justiça, mais igualdade; informou 

que Mara Caseiro é a presidente do partido PSDB Mulher 

representando Mato Grosso do Sul e que ela Rosangela está 

no diretório estadual do PSDB Mulher para trabalhar por seu 

estado, por sua cidade e também pelo país enfrentando esse 

desafio, porque quando luta por algo em que acredita é um 

prazer. Comentou que devido a festa da Juncal a festa do 

Tira Gosto foi transferida para os dias 17 e 18 de maio, 

então neste final de semana é para prestigiar o evento da 

Juncal. Agradeceu e disse que está à disposição de toda 

população de Naviraí. Usou a tribuna o Vereador Josias de 

Carvalho, cumprimentou o senhor presidente, nobres pares e 

ouvintes da rádio Cultura; comentou que saiu uma reportagem 

recentemente pelo Portal Conesul do José Luiz que é 

interessante e é preciso divulgar as coisas boas que estão 

acontecendo, porque várias ações foram implantadas no 

hospital municipal para proporcionar maior comodidade e 

conforto; na pediatria está sendo feita a revitalização com 

novas pinturas atendendo a legislação sanitária; numa 

parceria com o Rotary Club foi feita uma sala apropriada 

para as crianças com brinquedos lúdicos para aguardar o 

atendimento; foi feita a mudança da sala de gesso para 
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melhor acesso e atendimento população; será implantada a 

sala laranja para atendimento das pessoas com problemas 

respiratórios; sobre a farmácia municipal disse que irá 

funcionar após as dezessete horas de sextas-feiras até às 

seis horas da manhã de segundas-feiras, onde as pessoas 

terão acesso no período em que a farmácia básica do centro 

da cidade permanece fechada; também terá a prescrição 

médica eletrônica, evitando erros na hora de pegar a 

medicação. Então é importante ter coerência e ver que 

coisas boas estão acontecendo e quando diz que o secretário 

de saúde é uma pessoa que tem atitudes e procura estudar o 

que é melhor para atender os pacientes, algumas vezes o 

criticam, mas é a realidade, por isso parabeniza o 

Welligton por seu trabalho e pela pessoa humana que é no 

atendimento com as pessoas. Parabenizou também todas as 

mulheres pela importância e assim como já fez o presidente 

desta casa, só temos que agradecer essa existência. Todos 

sabem do momento econômico difícil que vivemos nesse país, 

um momento político difícil, então procura fazer as 

críticas tudo dentro de uma coerência e tranquilidade sem 

ofender as pessoas e mesmo assim são ofendidos com 

xingamentos que rejeita, porque muitas pessoas nas redes 

sociais falam o que quer, mas tudo tem consequência e com o 

tempo essa questão de rede social vai se adequar, porque 

estão vindo leis justamente para acabar com esse excesso. O 

Senhor Presidente comunicou que haverá um show de prêmios 

no dia dezenove de maio no Salão Paroquial. Nada mais 

havendo a tratar, sob a proteção de Deus o Senhor 

Presidente encerrou a sessão e para constar em ata, 

Rosângela Farias Sofa, primeira secretária, lavrei presente 

ata que vai por mim e o Presidente assinado. SALA DE 

REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO 
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GROSSO DO SUL, aos sete dias do mês de maio do ano de dois 

mil e dezenove. 

 

 

Rosangela Farias Sofa 
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