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CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21/05/2019. 

 

Aos vinte e um 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, Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior, Maria Cristina Tezolini 

Gradella e Márcio André Scarlassara. Foi constatada a 

ausência do vereador Jaimir José da Silva. 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. Pela ordem o vereador Ederson 

Dutra solicitou a antecipação da ordem do dia. O Senhor 

Presidente considerando o pedido do excelentíssimo senhor 

vereador Ederson Dutra, colocou em votação a antecipação da 

ordem do dia para o presente momento. Sendo aprovado. 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 30/2019 de autoria do Poder 

Executivo Municipal; que em súmula: Dispõe sobre a 

revogação da Lei nº 1.762/2013, que autoriza a doação de 

uma área de terras denominada Lote 01, encravado na Quadra 

“P”, para a empresa F.V.F. Artefatos para Construção Civil 

Ltda, e dá outras providências. Parecer favorável da 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Antonio Carlos 

Klein - relator, acompanhado dos vereadores Josias de 
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Carvalho – Presidente e Ederson Dutra - membro. Parecer 

favorável da Comissão de Patrimônio Público, Relator 

Antonio Carlos Klein, acompanhado dos vereadores Jaimir 

José da Silva e Fabiano Domingos dos Santos - membros. 

Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, 

Relator Ederson Dutra, acompanhado dos vereadores Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior – Presidente e Antonio Carlos 

Klein – membro. O Senhor Presidente colocou em primeira e 

única discussão e votação o Projeto de Lei nº 30/2019 de 

autoria do Poder Executivo Municipal. O Senhor Presidente 

declarou o Projeto Lei nº 30/2019 de autoria do Poder 

Executivo Municipal aprovado em primeira e única discussão 

e votação por onze votos favoráveis e um ausente (Jaimir 

José da Silva). Em primeira e única discussão e votação o 

Projeto de Lei nº 06/2019 de autoria do Poder Executivo 

Municipal; que em súmula: Dispõe sobre o plano de 

incentivos a projetos habitacionais populares, de interesse 

social, vinculados ao Programa Federal “Minha Casa, Minha 

Vida”, e dá outras providências. Parecer favorável da 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Josias de 

Carvalho – relator (novo parecer em substituição ao 

primeiro parecer), acompanhado por votos contrários dos 

vereadores Marcio André Scarlassara e Ederson Dutra - 

membros. Parecer favorável da Comissão de Finanças e 

Orçamento, Relator Antonio Carlos Klein, acompanhado do 

vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior – Presidente, voto 

favorável e do vereador Ederson Dutra – membro, voto 

contrário. O Senhor Presidente colocou em primeira e única 

discussão e votação o parecer contrário da Comissão de 

Justiça, Legislação e Redação ao Projeto de Lei nº 6/2019 

de autoria do Poder Executivo Municipal. Colocou em 

discussão, usou a palavra o vereador Antonio Carlos Klein, 
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falou que esse projeto de lei pela isenção do ISSQN na 

construção das casas no entorno do balneário, é uma 

solicitação da própria gerência da secretaria de habitação 

do estado, no sentido de que seja aprovada essa isenção 

para que viabilize a construção de outras casas e outros 

projetos na cidade; e juridicamente não vê nenhum 

impedimento na votação do projeto do jeito que ele veio, 

mas algumas formalidades foram pedidas e foram atendidas, e 

muitas vezes votam por interesses jurídicos dentro do 

processo, mas também por interesse político e politicamente 

falando esse projeto é viável, é necessário porque 

viabiliza a construção de mais moradias populares em nossa 

cidade e a não aprovação dela irá acarretar prejuízos 

também às pessoas que adquiriram casas e são financiadas, 

porque o custo do ISSQN não isentado acaba entrando na 

planilha da cobrança do valor que é feito junto à 

população. Então é politicamente necessário que façam a 

aprovação desse projeto e nesse momento pede aos vereadores 

que votem contra o parecer para que o processo possa dar 

segmento para conseguir a aprovação para que tenham a 

viabilização de mais projetos sociais em nossa cidade. Com 

a palavra o vereador Ederson Dutra, cumprimentou a todos, 

disse que votou contrário ao projeto porque quando ele 

chegou ao seu gabinete, solicitou um parecer jurídico ao 

doutor Elço que indicou algumas restrições na aprovação 

desse projeto. Então deu a oportunidade ao executivo de 

sanar o problema, e mais uma vez a gerência de 

administração não conseguiu resolver o problema. Estão 

votando uma isenção do ISSQN dos conjuntos habitacionais, 

mas tiveram a oportunidade de sanar esse problema pontual e 

não sanaram, e quando o vereador Josias deu outro parecer, 

solicitou um novo parecer jurídico ao doutor Elço que fez 
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outro parecer contrário, opinando pela não aprovação do 

projeto. A não aprovação do projeto pode causar transtorno 

no futuro como foi dito aqui, mas toda sua atitude aqui 

está vinculada ao passado, se não se atentaram no passado 

para consertar e sanar esse problema, não vai ser dele a 

responsabilidade de assumir um problema que não foi 

resolvido; e se a parte jurídica desta casa opinou duas 

vezes pela não aprovação é porque tem algum vício, então 

pede aos nobres vereadores que votem favorável ao parecer 

que foi contrário a esse projeto, porque não vai causar 

nenhum dano lá na frente não. Com a palavra o vereador 

Josias de Carvalho, cumprimentou a todos e agradeceu a 

presença de algumas pessoas, disse que a princípio diante 

da dúvida deu parecer contrário, mas depois de conversar 

com a gestão e o jurídico da prefeitura e ter o 

entendimento, não vê nenhum entrave ao aprovar, porque quer 

que o município cresça e desenvolva; também sabe que houve 

a compensação na negociação do governador com a empreiteira 

e o município ficou de aprovar essa lei na época, que 

depois foi revogada por outros entendimentos políticos, mas 

se não aprovar hoje vai prejudicar a população no futuro. 

Um aparte do vereador Klein falando que o próprio 

recolhimento do IPTU que as pessoas vão fazer da 

propriedade, já vai fazer a compensação desse valor que vai 

deixar de entrar nos cofres. O vereador Josias disse não vê 

nenhum entrave e é favorável ao projeto. Com a palavra o 

vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, cumprimentou 

todos, disse que esse projeto, assim como outros tantos que 

já passou por esta casa de leis, é mais uma prova material 

do descaso da administração com a população de Naviraí e 

com os reclames desta casa de leis; o vereador Ederson 

colocou aqui que foi dado oportunidade e de fato foi, foi 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

objeto de pedido de vista, o último ofício que mandou 

pedindo alguns documentos que estavam relatados no parecer 

jurídico, foi no dia 10 de abril, já faz quarenta dias; até 

hoje não entende o que acontece nessa administração que não 

consegue manter o mínimo funcionando, porque administração 

pública exige um rigoroso controle de procedimentos 

burocráticos e administrativos, é preciso manter a papelada 

em dia; e assim como já relatou na sessão passada, a prova 

é que tem vinte e cinco projetos de leis aprovados, 

inclusive dois de autoria do próprio executivo que não 

foram sancionadas pelo prefeito e nem vetados, ou seja, 

passou o prazo de quinze dias sem qualquer manifestação e a 

câmara mais uma vez teve que fazer o papel do executivo, na 

prática a câmara está fazendo o serviço que a prefeitura 

não fez e essa não é a função, a função é fiscalizar, 

legislar e auxiliar a administração naquilo que possível 

for, mas fazer o que eles não estão dando conta de fazer, 

essa não é a função do legislativo. Mas entende que existe 

uma questão política, existe uma questão técnica jurídica e 

respeita muito o procurador jurídico da casa, doutor Elço, 

apesar de ter ido contra o parecer jurídico dele algumas 

vezes, mas é normal porque tudo é muito relativo e depende 

muito de entendimento, mas o que quer deixar aqui é o 

relato da sua indignação da falta de respeito do executivo 

em relação à atuação desta casa de leis e consequentemente 

a falta de respeito aos cidadãos que representam aqui, 

porque os treze vereadores foram eleitos pelo voto popular 

e todos estão se esmerando em cima dos projetos de leis, 

dedicando o seu tempo a fazer o serviço da melhor forma 

possível e a impressão que tem é que a prefeitura está 

alheio a tudo isso. O vereador Josias solicitou um aparte 

falando que concorda com essas palavras, porque falta um 
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chefe de gabinete com responsabilidade, não tem nada contra 

os três jovens que estão lá em estágio, mas poderia cedê-

los para outros setores, porque é preciso ter pessoa atenta 

disposta a ajudar o prefeito e que entenda, acredita que 

todos os vereadores já cobraram isso do prefeito, um chefe 

de gabinete à altura, justamente para ter um relacionamento 

mais próximo dessa casa de leis. Então concorda com o 

vereador Júnior porque essas coisas de fato deixam a 

desejar. O vereador Júnior agradeceu e disse que se não tem 

relevância e não tem importância o que tramita nessa casa 

de leis, que o prefeito não encaminhe projetos, porque não 

podem aceitar ou admitir essa atitude da falta de 

relacionamento, mas vai muito além, é falta de respeito 

mesmo e estão diante de uma situação em que ao discutir um 

projeto, ao aprovar um projeto com todo esse histórico de 

falta de atenção do executivo, estão assumindo o papel do 

executivo e fazendo àquilo que ele não deu conta de fazer, 

confirmando a incompetência administrativa da prefeitura 

municipal de Naviraí, porque sem a papelada em dia não tem 

como falar de desenvolvimento, não tem como cobrar quem 

quer que seja que faça a sua parte se o básico não consegue 

deixar em dia; então deixa aqui o relato da sua indignação 

e da sua contrariedade a essa atitude. O vereador Claudio 

Cezar Paulino da Silva solicitou um aparte, cumprimentou 

todos, disse que o vereador Júnior do PT tem razão quando 

fala que está faltando diálogo com o executivo de coisas 

simples, falta atenção com o legislativo, mas enquanto 

vereadores, ele, o Júnior, Josias, Lourdes, Rosangela, 

estiveram na Agehab em Campo Grande para entender o 

projeto, porque estão atentos pra fazer a coisa certa e o 

que é melhor para a população de Naviraí e a não aprovação 

desse projeto pode acarretar numa série de atrasos nas 
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obras que estão acontecendo em Naviraí, como na segunda 

etapa do Interlagos que faltam 59 casas para serem 

construídas, se não aprovar pode travar ou adiar essas 

novas unidades habitacionais, tem também as casas da Rua 

Shakespeare que é um programa social do governo do estado 

que já está relacionado à aprovação desse projeto, não está 

condicionado, mas pode ser que atrase. O vereador Júnior 

agradeceu e disse que enquanto vereadores aqui, jamais 

podem pagar pela incompetência administrativa do executivo 

e pelo descaso com a população, é preciso pensar no que é 

melhor para o povo e é dessa forma que tem que tocar os 

trabalhos da casa, opinião pessoal, pensando sempre 

independentemente do descaso que é evidente do executivo 

municipal para com a população. Com a palavra a vereadora 

Rosangela Farias Sofa falando que assim como o vereador Fi 

falou, estiveram na Agehab em Campo Grande conversando com 

os responsáveis a respeito desse projeto que teve muito 

estudo para chegar na conclusão de decidir o voto se é 

favorável ou contrário; porque quando se criou a lei 

inicial contemplava-se tudo, mas muitas alterações foram 

feitas e hoje estão pedindo que simplesmente contemple o 

que era da lei original, porque quando falam que tem que 

votar em consideração ao cidadão Naviraiense, é preciso 

lembrar que são cento e vinte casas que seriam construídas, 

alimentando o sonho das pessoas, mas que construíram apenas 

cinquenta e nove; agora está dependendo da aprovação desse 

projeto para construir as outras casas do Interlagos e 

depende também para começar a trabalhar aquele aluguel 

social que a prefeitura paga há mais de oito anos na Rua 

Shakespeare; e quando o vereador Neninha falou dos vícios 

antigos, é fato que tem, mas diante dessa gama de 

informações que tiveram em Campo Grande sabe como eliminar 
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os vícios antigos e está trabalhando exatamente para isso e 

para o desenvolvimento habitacional do município. O Senhor 

Presidente colocou em votação o parecer contrário da 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação; Klein contrário, 

Claudio contrário, Ederson favorável, Eurides contrário, 

Fabiano contrário, Jaimir ausente, Josias contrário, 

Lourdes contrário, Júnior do PT contrário, Márcio 

favorável, Cris Gradella contrário, Rosangela contrário. Em 

seguida o Senhor Presidente declarou o parecer contrário da 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao Projeto de Lei 

nº 6/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal, 

reprovado em primeira e única discussão e votação por nove 

votos contrários, dois votos favoráveis e um voto ausente. 

O Senhor Presidente colocou em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei nº 6/2019 de autoria do Poder 

Executivo Municipal. (Klein favorável, Claudio favorável, 

Ederson contrário, Eurides favorável, Fabiano favorável, 

Jaimir ausente, Josias favorável, Lourdes favorável, Júnior 

do PT favorável, Marcio contrário, Cris Gradella favorável, 

Rosangela favorável). O Senhor Presidente declarou o 

Projeto Lei nº 6/2019 de autoria do Poder Executivo 

Municipal aprovado em primeira e única discussão e votação 

por nove votos favoráveis, dois votos contrários e um 

ausente. O Senhor Presidente determinou a primeira 

secretária para fazer a leitura do expediente – informou 

que a Ata da 13ª Sessão Ordinária de 2019 encontra-se a 

disposição na secretaria desta casa de leis. Documento de 

autoria do Vereador Marcio Andre Scarlassara em 

justificativa à ausência na 15ª Sessão Ordinária de 14 de 

maio do corrente ano; foi designado por esta casa de leis 

para compor a comissão do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento – MAPA, em reunião ao continente 
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asiático em busca de novos empreendedores para o nosso 

município. Ressaltou que a viagem foi de grande 

produtividade, pois juntamente com a Ministra da 

Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, 

estiveram reunidos com o representante da Federação das 

Indústrias na China, e diversos empresários do ramo de 

alimentos daquele país, e que em breve poderemos colher 

frutos do que ali foi plantado por este parlamentar. O 

Senhor Presidente informou que a ausência do Excelentíssimo 

Senhor Vereador Marcio André Scarlassara, na 15ª Sessão 

Ordinária, ocorrida em 14 de maio do corrente ano, 

encontra-se devidamente justificada. 1ª Secretária: 

Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de Informações, 

Indicações e Moções: Requerimento n° 96/2019 de autoria do 

Vereador Claudio Cezar Paulino da Silva; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para o Senhor Josmar de Assis 

Selva, Gerente do Núcleo de Recursos Humanos, requerendo 

informações acerca do ponto eletrônico dos servidores 

públicos de Naviraí, sobre: a) quais cargos já fazem uso do 

ponto eletrônico; b) quais ainda não fazem uso e têm suas 

frequências controladas pela folha ponto; c) 

previsibilidade da instituição do ponto eletrônico para os 

cargos que ainda não fazem uso do ponto eletrônico 

obrigatório; O Senhor Presidente colocou em discussão, com 

a palavra o vereador autor, cumprimentou a todos e disse 

que fez esse pedido ao executivo porque já tem vários 

setores da administração pública que o ponto eletrônico é 

obrigatório e as pessoas estão cumprindo rigorosamente, 

então pede informação para ver quais setores da prefeitura 

ainda não tem o ponto instalado, porque servidor não tem 

que ter distinção de categoria, todos tem que ter os mesmos 
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deveres. O Senhor Presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. Requerimento n° 104/2019 de autoria do Vereador 

Márcio André Scarlassara; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Fernando Tadashi Kamitani, 

Gerente de Desenvolvimento Econômico, requerendo que seja 

agendada uma reunião com representantes do Poder Executivo, 

em conjunto com o vereador que este subscreve, para serem 

relatados os resultados obtidos, por meio da viagem ao 

continente da Ásia, nos países do Japão, China, Vietnã e 

Indonésia, como membro da Comissão do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, formulada 

pela Ministra Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador autor, cumprimentou a todos e disse que esteve 

acompanhando a ministra Tereza Cristina a uma visita ao 

continente asiático para conhecer as potências que lá se 

encontra e poder trazer investimentos para o Brasil, estava 

representando o estado de MS e o município de Naviraí, 

acredita que teremos uma nova era no Brasil no segmento de 

alimentação para fornecer para o mundo, porque o Brasil tem 

esse potencial; entende que devemos estar preparado para 

atender o mercado e que o prefeito tem que se atentar a 

isso, é preciso fortalecer e dar segmento a agricultura 

familiar, é necessário dar condições para a Juncal produzir 

frango de qualidade, peixes; comentou que assim que assinar 

o primeiro contrato com a China, uma empresa de São Paulo, 

um frigorífico de Rancharia sinalizou fazendo uma carta de 

intenção de reabrir o frigorífico Araguaia de imediato 

contratando mais de trezentos funcionários para poder 

atender o mercado interno deles; e todos os brasileiros que 

estão no ramo da carne tem grande interesse em Mato Grosso 
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do Sul, então é necessário estarmos atentos para divulgar 

nossa matéria prima, e também que o desenvolvimento 

econômico deve falar com os empresários  para estarem 

preparados para podermos atender as demandas, mas a solução 

de imediato para nossa região é a agricultura familiar. O 

Senhor Presidente colocou em votação, sendo aprovado.  

Requerimento n° 105/2019 de autoria da Vereadora Maria 

Cristina Tezolini Gradella; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Welligton de Mattos Santussi, 

Gerente de Saúde, com cópia para a Senhora Marizélia 

Mazzini Medeiros, Gerente de Assistência Social, requerendo 

informações a respeito dos seguintes questionamentos: 1- 

Quais são as providências que essas gerências estão 

tomando, em relação aos dependentes químicos e alcoólatras, 

que ficam pedindo esmolas nas ruas e semáforos de nossa 

cidade; 2- Se existe um programa de Redução de Danos para 

dependentes químicos. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, solicitou a palavra o vereador Júnior do PT 

falando que esse requerimento da vereadora Cris Gradella 

que teve que se ausentar por conta de consulta médica, é um 

problema que todos têm visto crescer na nossa cidade, 

alguns anos atrás, não víamos muito disso, de pessoas nos 

sinais e pessoas dormindo na rodoviária, talvez por conta 

da política de governo que aumentou o índice 

significativamente de desemprego, por conta também da forma 

de atuação do Caps que hoje não consegue mais ter 

resolutividade como tinha quando foi criado e o vereador 

Márcio foi coordenador daquele órgão, é visível nos 

depararmos com essa realidade em todos os cantos da cidade, 

inclusive uma das maiores reclamações, são dos usuários da 

santa casa, devido a quantidade de pessoas utilizando 
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aquele espaço no período noturno, pessoas visivelmente 

alteradas e até fazendo atos obscenos; e levanta também a 

discussão a respeito da segurança, como está a segurança 

dos pacientes do hospital municipal no período noturno, 

porque de dia tem bastante gente, é mais tranquilo, mas na 

madrugada não tem ninguém, então é um alerta que fica pra 

gerência de saúde e que precisa melhorar; e a vereadora de 

forma muito feliz colocou os questionamentos perguntando o 

que está sendo feito, porque não é só combater; existe um 

programa do governo federal chamado redução de danos e 

justamente é destinado a trabalhar com esse tipo de 

pessoas, para reduzir os danos e o impacto pra saúde deles 

e para a sociedade de um modo geral. O vereador Josias 

solicitou um aparte e disse que essa casa de leis já cobrou 

referente à segurança, inclusive uma guarita. O vereador 

Júnior disse que a questão da segurança é importante, mas 

tratar aqui como um problema de assistência social e saúde 

pública, dependência química é doença, alcoolismo é doença, 

são duas das doenças mais prejudiciais ao ser humano que 

existem, então é preciso tratar isso como um problema de 

saúde pública também. Usou a palavra o vereador Simon 

falando que foi procurado diversas vezes pelas pessoas que 

vão até a santa casa fazendo reclamação a esse respeito e 

de fato isso é questão de saúde pública. Com a palavra o 

vereador Claudio Cezar, informou que esteva andando pela 

cidade e fez questão de parar para conversar com essas 

pessoas, parou perto do hemonúcleo um local que eles também 

sempre ficam, e alguns disseram que tem interesse em voltar 

para a cidade deles, mas que não tem condições de ir, como 

são moradores de rua, já passou da hora da assistência 

social juntamente com o secretário da saúde fazer um 

levantamento dessas pessoas para saber quem são e de onde 
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são, porque entrando em contato com a assistência social da 

cidade deles, muitos tem suas famílias; então fica esse 

alerta para a assistência social se atentar pra isso. Com a 

palavra o vereador Marcio Scarlassara falando que esse 

requerimento é de suma importância, porque tem observado e 

a situação realmente está crítica, até os andarilhos vem ao 

seu gabinete pedir ajuda, mas infelizmente não temos mais 

esse tipo de serviço no município, o Caps não tem nenhuma 

gestão e nem coordenação, é vergonhoso, se fechar não vai 

fazer falta; informou que quando ele esteve à frente do 

Caps, tinha um programa junto ao judiciário, com o conselho 

da comunidade, para que quando um preso saísse do regime 

fechado, a passagem já era comprada para ele voltar ao 

município de origem dele, porque aqui não teria onde ficar 

e iriam ficar na rua e cometendo outros delitos. Disse 

ainda que ontem uma pessoa alcoolizada entrou no hospital 

com uma faca para matar o doutor Felipe; então é preciso 

fazer uma busca ativa com essas pessoas, saber de onde são 

e se querem retornar ao seu lugar de origem, tem que fazer 

uma operação para ajuda-los, uma força tarefa juntamente 

com os bombeiros, polícia militar, civil, a assistência, 

entidades, albergues, porque está faltando empenho dos 

responsáveis, é preciso até fazer uma audiência sobre o 

assunto, mas não podemos fechar os olhos e deixar como 

está, porque cada dia aumenta mais os moradores de rua. Com 

a palavra a vereadora Rosangela Sofa disse que quando 

ajudam essas pessoas no semáforo estão alimentando o vício 

delas, seja do álcool ou da droga, depois disso 

infelizmente vem um problema maior que é o assalto, então é 

muito preocupante; antigamente quando uma pessoa estava no 

uso do álcool era levado até o ARA para participar das 

reuniões, era obrigado a assinar um caderno para confirmar 
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que estava indo para tentar se livrar da doença, hoje não 

existe mais isso, mas a associação existe com o trabalho 

sendo oferecido, mas está com uma atuação muito tímida, 

precisa de ajuda do poder público e da população; e como 

disse o vereador Marcio realmente tem que fazer uma 

audiência pública, com o poder da polícia, entidades que 

queiram participar e a população, para discutir sobre essa 

causa e tentar solucionar esses problemas da nossa cidade. 

O Senhor Presidente colocou em votação, sendo aprovado.  

Requerimento n° 106/2019 de autoria do Vereador Fabiano 

Domingos dos Santos e Vereador Ederson Dutra; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para o Senhor Welligton de Mattos 

Santussi, Gerente de Saúde, requerendo informações 

atualizadas com os nomes dos médicos que atendem as 

especialidades abaixo descritas, e as respectivas escalas 

de trabalho, no município de Naviraí-MS: I - Anestesista; 

II- Fisioterapeuta; III- Otorrinolaringologista: IV- 

Neurologista. O Senhor Presidente colocou em discussão, com 

a palavra o vereador Fabiano, cumprimentou a todos e 

agradeceu o Reinaldo por ter trazido uns documentos; disse 

que fez esse requerimento por estar sendo muito cobrado por 

toda população porque parou o atendimento de fisioterapia e 

otorrino, conforme um vídeo que o vereador Márcio postou, 

não tem mais neurologista, oftalmologista só daqui a 

quarenta e cinco dias e na semana passada na santa casa não 

tinha anestesista; então solicita ao gerente de saúde e ao 

prefeito explicações a respeito do que está acontecendo, 

porque isso é um descaso com a população. Com a palavra o 

vereador Claudio Cezar falando que por mais boa vontade que 

tenha o Welligton, a saúde do município não está evoluindo, 

não está tendo melhoras, mas aproveita para parabenizar e 
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agradecer os trabalhadores da saúde do hospital municipal, 

enfermeiros, motoristas de ambulâncias, porque acompanhou 

de perto nesses últimos dias enquanto sua mãe estava 

internada, infelizmente a perdeu, mas viu o trabalho que 

eles fazem mesmo sem ter um responsável pela unidade, uma 

correria para atender a população e nem sempre conseguem 

atender da melhor forma possível; também pediu aos médicos 

para que tenham mais humanidade e deem mais atenção às 

pessoas, fala isso porque viveu na pele, a sua mãe ficou 

seis meses tratando de um mioma no hospital municipal com o 

médico falando que iria operar, não operou, então a levou 

para Cascavel, mas já estava com câncer, o médico disse que 

se tivesse levado antes poderia ter retirado o útero, mas 

já havia avançado para o reto, intestino e era muito 

difícil; mas ficou tratando durante um ano, sofrendo, todo 

mês indo à Cascavel. Está dizendo isso porque sabe que os 

médicos não fazem uma avaliação completa no paciente, 

deveria pedir um exame completo por estar com suspeita de 

câncer, e tem muitos casos semelhantes ao da sua mãe, tanto 

que um amigo o ligou para saber o que ele fazia porque a 

sua mãe estava na mesma situação, foi diagnosticada com 

câncer, então é muito triste ver isso; os médicos ficam 

atendendo em cinco lugares diferentes e não dão a devida 

atenção aos pacientes, estão numa busca incessante por 

dinheiro, só deve ser isso, mas é preciso parar um pouco 

porque estão mexendo com vidas, com famílias que dependem 

deles porque estudaram pra isso, não está generalizando 

porque tem muitos médicos que atende com carinho a 

população, mas está usando esse sofrimento que está 

passando com a perda da sua mãe porque sabe que ela poderia 

ter vivido muito mais, então pede encarecidamente aos 

médicos, principalmente aos especialistas uma melhor 
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avaliação nos pacientes; e que volte a fazer cirurgias o 

mais rápido possível para que não evolua para um câncer. 

Disse que tem até vergonha de ir ao hospital municipal, 

porque as pessoas o cobram e ele não tem a quem recorrer e 

o que fazer, não está tendo nenhuma evolução na saúde, 

então mais uma vez convoca o prefeito e o gerente de saúde 

para uma reunião com os vereadores, para saber qual o 

projeto que ele tem para a saúde de Naviraí porque do jeito 

que está não dá para continuar. Com a palavra o vereador 

Marcio Scarlassara falando que gostaria de assinar também 

esse requerimento, em seguida disse que já tivemos várias 

perdas aqui, perdemos o Dr. Pacher que fez tantas 

cirurgias, ações judiciais de cento e cinquenta e duzentos 

mil reais eram feitas aqui, esse era o custo benefício, o 

prefeito Léo Matos que o trouxe, nessa atual administração 

esse médico foi escorraçado e ainda mentiram falando que 

ele retornaria, mas que ainda estavam fazendo licitação e 

que seria por ato, é um bando de incompetente deixar um 

médico do porte do Patcher ir embora. Quando o Dr. Tiago, 

médico neurologista passou no concurso, teve que ameaçar de 

chutar o prefeito Izauri para contratar o médico, mas foi 

na base da pressão e do grito, mas não deram nenhum plantão 

e sobreaviso na santa casa pra ele trabalhar, a perseguição 

foi tanta com o doutor Tiago, que pediu exoneração do 

concurso público e foi embora para Dourados, um médico que 

atendia as crianças da APAE, as crianças nas escolas, os 

idosos, os presos, pediu exoneração por não aguentar mais 

humilhação. O Dr. Gilberto Monticuco vai se aposentar logo, 

mas temos um médico excelente que é o Dr. Luiz Fernando, já 

implorou para contratar esse médico que é cirurgião, mas 

até hoje não contrataram e ele só atende particular. Doutor 

Flávio, psiquiatra, uma referência no estado e no Brasil, 
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tanto fizeram, que também perdemos, foi embora para 

Amambaí. Otorrino também pediu demissão, doutora Ariadne, 

cardiologista também pediu demissão, doutor Rodrigo, 

ortopedista, também foi embora de Naviraí; doutora 

Alessandra, ginecologista, foi embora de Naviraí; então 

pergunta até quando a população vai sofrer? A vereadora 

Lourdes Elerbrock solicitou um aparte, falou sobre o que o 

vereador Fi da Paiol comentou a respeito da sua mãe, e que 

infelizmente muitas mulheres em Naviraí estão esperando 

para fazer as cirurgias eletivas e se continuar sem fazer, 

muitas também terão câncer; mas o maior câncer de Naviraí é 

essa gestão municipal. O vereador Márcio disse não poderia 

deixar de falar da incompetência que virou o posto do 

Varjão, deveria fechar as portas porque não está tendo o 

atendimento necessário, as pessoas estão sendo humilhadas 

em Naviraí; comentou que quando esteve na China viu que as 

pessoas colocam soro nas árvores para hidratar; no 

aeroporto tem sensor que informa se as pessoas estão com 

febre e tem um médico para fazer o atendimento e aqui as 

pessoas estão sendo pagas e não querem trabalhar, então a 

partir de hoje já pode fechar o posto do Varjão para que os 

médicos de lá comecem o atendimento santa casa, porque está 

vendo cada vez mais o caos se instalando na saúde de 

Naviraí. Um aparte do vereador Fabiano Domingos falando que 

na época da campanha o Izauri falava nos palanques que a 

saúde de Naviraí era uma das melhores do estado e depois de 

eleito está esse caos que todos estão vendo e a tendência é 

piorar. O vereador Márcio disse que eles perderam 

totalmente o controle, como em todas as profissões tem o 

bom e o ruim, é preciso separar o joio do trigo, àquele que 

trabalha tem que ser valorizado, quem não trabalha tem que 

mandar embora, assim como aconteceu com o médico que 
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atendia no posto Carlos Vidoto que não gostava de trabalhar 

e vivia de atestado, ele conseguiu fazer com que ele fosse 

embora; então é preciso cuidar, proteger e dar condições 

para quem quer trabalhar. Um aparte do vereador Fi da Paiol 

falando do seu pedido sobre o ponto eletrônico, está 

sabendo que está tendo resistência no centro de 

especialidades, porque os médicos querem atender rápido e 

ir embora para atender no particular, não querem cumprir o 

horário, sabe que vai ser uma briga difícil, mas vai 

fiscalizar porque tem que cumprir o horário, esses médicos 

tem que ser mais humanos, ter mais responsabilidade, muitas 

pessoas estão morrendo por falta de atendimento adequado 

dos médicos, então vai cobrar mais e pegar firme nessa 

fiscalização. O vereador Márcio disse que isso pode ser 

resolvido, o médico é contratado para cumprir vinte horas, 

coloca dois dias trabalhando, dez horas por dia, mas é 

necessário cumprir o horário. Deixa aqui a sua indignação e 

a sua tristeza pela atual administração na questão da saúde 

de Naviraí. Com a palavra o vereador Josias de Carvalho, 

disse que as cobranças são justas e no tocante ao 

atendimento à saúde de fato deixa muito a desejar, como 

citou o vereador Marcio tem médicos indo embora, mas muitos 

não são por desacordo com a gestão; o ministério público e 

a justiça do trabalho estão cobrando e fiscalizando o 

ponto, assim como os vereadores fazem, porque tem àquele 

médico que gosta de chegar atrasado porque está ganhando 

dinheiro atendendo no particular e atende mal a saúde 

pública, tem também a máfia do sapato branco, aqueles que 

perseguem o outro porque está ganhando mais, é essa briga, 

porque esses que estão saindo, com certeza tem que cumprir 

o ponto e não ganha dinheiro, esses que atendem mal, 

inclusive da área cardiológica, tem também uma ação que 
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está sendo movida contra um médico porque ele não queria 

cumprir o plantão; então falta pulso da secretaria de saúde 

estar cobrando mais; no que tange ao atendimento do Varjão, 

houve uma reformulação, o médico queria fazer o atendimento 

conversando com o paciente, mas assim não dá conta de 

atender muitas pessoas. Um aparte da vereadora Lourdes 

falando que no dia de ontem o médico começou atender às 

cinco da tarde, as sete já estava sentado tranquilo e tinha 

atendido quarenta pacientes, como que atende bem tantos 

pacientes em duas horas? Então é preciso que a gestão 

fiscalize isso, para punir. O vereador Josias agradeceu e 

disse que concorda, porque não adianta fazer reformulação 

se o atendimento será de cinco minutos; e não tira a razão 

do vereador Marcio quando ele cobra, porque é um dos 

vereadores que mais briga pela saúde, mas é preciso ter a 

coerência de saber que nem tudo é voltado pra gestão, tem 

médicos que tem um interesse próprio, que só olha para o 

próprio umbigo e fazem corpo mole, mas a população tem que 

fazer denúncia para que possa abrir uma sindicância através 

da câmara e averiguar, porque tem muitos médicos bons que 

querem trabalhar seriamente, mas que pagam pelos ruins que 

não querem trabalhar, quer apenas ganhar dinheiro. O Senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovado. Requerimento 

n° 107/2019 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, 

requerendo que sejam tomadas providências administrativas 

para suprir a falta de Profissionais Médicos vinculados às 

Unidades Básicas de Saúde do Município. Requer, também, que 

sejam atualizadas as informações acerca de quais Unidades 

Básicas de Saúde, que ainda se encontram sem o Médico 
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vinculado. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador autor, cumprimentou a todos e disse que 

no sábado realizou mais uma edição do gabinete itinerante 

na associação dos moradores do Boa Vista, em frente ao 

colégio Maria Aquino, atendendo a população dos quatro 

bairros da região, João de Barro, Boa Vista, Ipê e Odércio 

de Matos e a reclamação recorrente foi justamente a falta 

do médico vinculado ao posto do Boa Vista, essa unidade é 

uma das maiores que temos na cidade, inclusive é objeto de 

inquérito civil público tramitando no ministério público 

estadual que fala justamente da quantidade pacientes, são 

mais de seis mil e quatrocentas pessoas vinculadas, sendo o 

que o ministério preconiza é em torno de quatro mil 

pessoas; e já algum tempo essa unidade não tem um médico 

vinculado, tem o doutor Antônio que faz o atendimento no 

Koreman, Harry Amorim, onde ele é vinculado, as três da 

tarde ele inicia o atendimento no Boa Vista até as cinco, é 

um paliativo, porque não é possível com essa rotina de 

trabalho conseguir atender os pacientes de maneira digna 

como merecem. E a gestão coloca o médico só para dizer que 

não está totalmente sem médico, então está pedindo 

informações das unidades de saúde que estão sem médicos 

vinculados, porque não é só lá, tem quatro ou cinco 

unidades que não tem. E isso aumenta a demanda na santa 

casa e no posto do Varjão que está com o horário estendido, 

mas chega lá tem limitação de consulta, daí vão para a 

santa casa; então faz das palavras do vereador Fi as suas, 

está o caos no hospital municipal, não adianta a gerência 

de saúde e a administração fazer esse esforço pra pintar um 

quadro bonito pra população para dizer que está tudo muito 

bem encaminhado, que os problemas já estão quase tudo 

resolvidos e que no geral está funcionando tudo muito bem, 
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porque não está. Disse que ouviu uma entrevista do gerente 

de saúde que pintou um cenário tão bonito, que ficou com 

vontade de perguntar em que mundo ele está vivendo, porque 

deve estar vivendo num mundo paralelo em que a gente não 

tem acesso, porque no final da entrevista o assessor de 

imprensa disse que agora está tudo bem, que os medicamentos 

estão regularizados na farmácia, que o hospital está com os 

medicamentos e insumos, que as cirurgias eletivas já 

voltaram, está tudo funcionando regularmente; mas com base 

na realização de cirurgias de cataratas, sabe que é 

importante para a população, mas não tem cirurgia eletiva, 

a santa casa ficou sete dias sem anestesista, teve mulheres 

grávidas a ponto de dar luz que tiveram que ser mandadas 

para Dourados, então não está funcionando do jeito que 

estão pintando, o vereador Fi conviveu lá dentro nos 

últimos dias com a sua mãe e aproveitou para manifestar 

suas condolências, é algo que não deseja pra ninguém, mas 

ele viu, assim como tem visto todas as vezes que vai lá e 

isso não é perseguição, não é ser contra o prefeito, é 

contra o modelo de gestão que está implantado, é contra ir 

pra rádio e mentir pra população, é contra o descaso que 

está acontecendo, é contra posto de saúde sem médico; 

comentou que na sexta-feira a fila do Boa Vista começa a se 

formar as quatro da manhã, porque quem realmente precisa de 

uma consulta vai atrás, então em que  mundo isso está indo 

bem? Disse que concorda que em todas as áreas, tem 

profissionais que se dedicam e tem aqueles que não valem 

aquilo que recebem, então não pode generalizar, porque 

temos bons profissionais na rede de saúde, mas estamos 

perdendo muitos deles e às vezes por fala de condição; os 

postos de saúde estão sem telefone, o celular que é 

utilizado para avisar os pacientes da consulta, do exame, 
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não está funcionando, porque deixou terminar o contrato da 

licitação e agora tem que esperar até fazer uma nova 

licitação, então todos esses problemas são falhas grotescas 

da gestão, a gestão que está errada, que não está dando 

conta do tamanho da demanda. Na época da campanha 

subestimou os antecessores, àqueles que estavam no comando 

e os que já tinham passado, falando que iria garantir uma 

saúde resolutiva, essas eram as palavras do prefeito 

sempre, mas essa saúde está resolvendo exatamente o quê, 

com essa perda de profissionais, com a falta de condições 

de trabalho, àqueles que se dedicam de fato, fazem das 

tripas, coração, desde profissionais médicos, até os 

profissionais da limpeza que muitas vezes pagam do próprio 

bolso produtos de limpeza para dar condição de 

funcionamento nas unidades de saúde, é isso que tem 

acontecido, isso não é resolutividade, isso não é estar 

funcionando infelizmente; então está querendo saber quais 

as medidas que estão sendo adotadas e quais as unidades que 

ainda estão sem médicos. Um aparte do vereador Marcio 

falando que seria necessário que o prefeito Izauri ouvisse 

os vereadores, são treze cabeças eleitas pelo povo, a 

maioria com experiência e que poderia estar ajudando, assim 

como alguns empresários da cidade poderia fazer uma 

comissão pra falar com o prefeito e dar conselhos para 

orientar, porque não é possível que só ele esteja certo e 

toda a cidade errada, então fica aqui a sua indignação com 

a saúde de Naviraí. O vereador Júnior agradeceu e disse que 

encerra a sua fala com esse sentimento de indignação com 

uma gestão que não consegue dirimir os conflitos, não 

consegue resolver os problemas, uma gestão que não escuta e 

que não tem humildade, que se preocupa muito mais com 

aquilo que sai na mídia, porque se tem uma coisa que essa 
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gestão é boa é em divulgação e gostaria de parabenizar a 

assessoria de imprensa da prefeitura através da pessoa do 

Betinho, isso é uma parte que funciona e funciona muito 

bem, a capacidade da assessoria de imprensa tem que ser 

reconhecida porque está tirando leite de pedra, está 

conseguindo divulgar coisa boa, onde ninguém mais da 

população está conseguindo enxergar. O Senhor Presidente 

colocou em votação, sendo aprovado. Indicação n° 84/2019 de 

autoria da Vereadora Rosangela Farias Sofa; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Paulo Corrêa, 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato 

Grosso do Sul, à sua Excelência Luiz Felipe Ribeiro Orro, 

Deputado Estadual, à sua Excelência Senhor Marçal Gonçalves 

Leite Filho, Deputado Estadual, à sua Excelência Senhor 

Rinaldo Modesto de Oliveira, Deputado Estadual, e à sua 

Excelência Senhor Onevan José de Matos, Deputado Estadual, 

componentes da bancada de deputados estaduais do Partido da 

Social Democracia Brasileira (PSDB), na Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, indicando que 

vossas excelências realizem estudos, para verificação da 

viabilidade de destinação de um percentual das multas de 

trânsito, recolhidas pelo Departamento Estadual de Trânsito 

de Mato Grosso do Sul - DETRAN/MS, para que sejam 

revertidas em prol da concessão da 1ª Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH), aos jovens que não possuem condições de 

custeá-la, permitindo que os mesmos utilizem-se desse 

mecanismo de incentivo, para serem acolhidos no primeiro 

emprego. O Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária que 

faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 85/2019 de 

autoria do Vereador Josias de Carvalho; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para a Senhora Ana Paula Krambeck 
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Silva Rocha, Gerente de Obras, e para o Senhor Gessé da 

Silva Andrade, Gerente de Serviços Públicos, indicando que 

seja feito o recapeamento da pista e a limpeza do banheiro, 

no Parque Sucupira. O Senhor Presidente solicitou à 1ª 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 

86/2019 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara; 

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 

Emerson Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo de Trânsito 

Municipal, indicando que seja realizada a construção de 

quebra-molas na Avenida Nelci Gonçalves de Simas, no trecho 

compreendido entre a Rua Norma e a Rua Ozires. O Senhor 

Presidente solicitou à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Indicação n° 88/2019 de autoria do 

Vereador 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, e para o Senhor Emerson Santana Pena 

Vila, Gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, indicando 

que seja feita a colocação de fresa na Avenida Weimar 

Gonçalves Torres, no limite do Cumandaí, saída para o Porto 

Caiuá. Com a palavra o vereador autor, falando que a saída 

para o Porto Caiuá, no Córrego Cumandaí, é um problema que 

assola há muitos anos, desde a época que o dr. Ronald era 

prefeito, mas se fazia um serviço melhor do que é feito 

hoje, mesmo com a engenharia avançando parece que as coisas 

pioraram; depois na gestão do prefeito Léo caiu umas duas 

ou três vezes e o governador sabão veio aqui antes da 

campanha e prometeu fazer a ponte, mas só enganou a 

população porque até agora não cumpriu. Um aparte do 

vereador Fi da Paiol, comentou que vai ser difícil o 
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governador fazer essa ponte do Cumandaí e também a do Jejuí 

que vai para a fazenda da Dona Elza, faz muito tempo que 

estão esperando por essas pontes, até conversou com a 

gerência de obras para fazer essa ponte com recurso 

próprio, não adianta mais esperar, tem fazendeiro que doa 

até a madeira se for preciso, porque é de suma importância, 

tem que se programar e fazer com recurso próprio. O 

vereador Josias agradeceu e disse que o município teria que 

se esforçar um pouco mais para fazer alguma coisa efetiva, 

mas como o orçamento está estourado pediu a fresa para 

quebrar um galho e vai mantendo até esse governador sabão 

resolver ajudar Naviraí, mas duvida muito. Com a palavra o 

vereador Simon falando que de fato o município poderia 

fazer um esforço e se organizar para resolver de uma vez 

por todas essa questão, mas tem que pedir sim ao governo do 

estado, até porque foi eleito e também porque já fez muitas 

coisas em Naviraí; entende que ele deixou de cumprir as 

promessas de campanha, mas não podemos deixar de cobrar ao 

estado, porque é um direito que temos. Um aparte do 

vereador Júnior do PT falando que de fato o governo do 

estado asfaltou muitas ruas aqui da cidade, Sol Nascente, a 

região do Paraíso, quase todo o Vila Alta, ainda tem obras 

acontecendo, mas também não pode tirar o mérito desta casa 

de leis e da gestão municipal à época que o governo do 

estado fez por conta da pactuação da Sanesul, foi uma das 

pactuações mais caras para o governo do estado, foi a que 

conseguiu melhores condições, os vereadores desta casa 

endureceram o jogo e também não dá para tirar esse mérito 

do ex-prefeito Léo, porque pedir ele sabia muito, então 

essa conquista é da câmara e da prefeitura de Naviraí que 

conseguiu garantir através de um contrato de concessão algo 

em torno de quarenta milhões de reais para obras de 
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infraestrutura. O vereador Simon disse que foi bom o 

vereador colocar isso, porque de fato o Léo nesse aspecto 

era bom, tanto que foi citado pelo governo do estado que 

falou que feliz era Naviraí por ter o Léo, porque ele era 

chato e cobrava; mas hoje o que nota é que o prefeito atual 

tem pouco contato com o governo do estado e com os 

deputados. Um aparte do vereador Fi da Paiol falando que 

conversou com a vereadora Rosangela que é membro do 

diretório do PSDB do estado para intervir junto ao 

governador para liberar a ordem de serviço de oito milhões 

da Vila Industrial, que está licitado há mais de seis meses 

e só está faltando dar a ordem de serviço para começar a 

obra, então fica aqui a sua sugestão a vereadora, porque 

sabe que é competente e vai intervir. O vereador Simon 

agradeceu e concedeu a palavra à vereadora Rosangela que 

falou que estará levando a demanda de Naviraí, mas 

infelizmente todos os políticos não conseguem fazer cem por 

cento daquilo que prometeu, assim como acontece com os 

vereadores, porque sempre existe outras hierarquias que é 

preciso obedecer, então não conseguem fazer tudo que foi 

proposto; quando vê alguns vereadores criticando o 

governador, vale lembrar que o Mato Grosso do Sul é um dos 

poucos estados que está conseguindo manter com poucas 

dívidas e sem estar com o índice extrapolado, então isso se 

dá graças à administração. Na questão das pontes e das 

licitações que já estão prontas, estará falando com a 

deputada Rose Modesto na próxima semana, que provavelmente 

irá reportar ao governador, então gostaria que os 

vereadores a acompanhassem para que possam cobrar do 

governador para que ele cumpra com sua palavra e assuma 

esse compromisso. O Senhor Presidente solicitou à 1ª 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 
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89/2019 de autoria do Vereador Antonio Carlos Klein; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o senhor Gessé 

da Silva Andrade, Gerente de Serviços Públicos, indicando 

que sejam concluídas as obras, com construção de asfalto ou 

piso em concreto, no retorno da Avenida Jateí, com saída 

para a Rua Hortência e, também, no retorno da Avenida 

Pantanal, com saída para a Rua Heliotrópio. O Senhor 

Presidente solicitou à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Indicação n° 90/2019 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, a Senhorita Milena Cristina Feuser, 

Gerente de Administração, indicando a colocação de mais um 

médico para atendimento no plantão do Pronto Socorro do 

Hospital Municipal, nos horários em que a demanda de 

pacientes é maior, para que o atendimento às pessoas possa 

fluir com maior rapidez. O Senhor Presidente solicitou à 1ª 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. Moção de 

Congratulação n° 25/2019 de autoria do Vereador Fabiano 

Domingos dos Santos; expediente endereçado à Equipe da 

Gerência de Esportes e Lazer de Naviraí - GEREL, 

apresentando nossas sinceras e cordiais congratulações pela 

realização da 8ª edição da Copa Cidade de Futsal Adulto 

Manoel Pulquério Garcia. A 8ª edição da Copa Cidade de 

Futsal Adulto Manoel Pulquério Garcia reuniu 25 equipes, do 

município de Naviraí. A grande final foi realizada na noite 

do dia 15 de maio do corrente ano, onde sagrou-se campeã a 

equipe da RM Radiadores. Fomentar o esporte significa muito 

para o município de Naviraí, pois o desenvolvimento de 

várias modalidades esportivas traz além dos benefícios à 
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saúde, uma maior interação da população, pois muitas 

amizades são construídas por meio do esporte. Esta Casa de 

Leis reconhece que a realização de eventos esportivos é um 

marco de destaque em nossa cidade e, portanto, merece a 

presente congratulação, estimulando, assim, os nossos 

jovens a praticarem atividades voltadas ao esporte. Assim, 

parabenizamos a equipe da Gerência de Esportes e Lazer - 

GEREL, pela brilhante atuação. O Senhor Presidente colocou 

em discussão, em seguida colocou em votação, sendo 

aprovado. Moção de Pesar n° 12/2019 de autoria da Vereadora 

Lourdes Elerbrock e outros Edis; expediente endereçado aos 

familiares da Senhora Marta Francisca da Silva, 

apresentando nossas mais sinceras condolências à família 

enlutada, pelo seu falecimento, ocorrido no dia 15 de maio 

do corrente ano. Nesse momento de imensa tristeza e 

sofrimento, rogamos a Deus que dê forças aos familiares, 

bem como, ao nosso colega de trabalho, Cláudio Cesar 

Paulino da Silva do qual a senhora Marta Francisca da Silva 

foi genitora. E que deixe sempre na memória os bons 

momentos vividos e compartilhados, assim como o exemplo de 

amor, fé, força e caráter, que ela deixou aos familiares, 

amigos, e a todos que puderam com ela estar. Que Deus 

ilumine a vida e conforte o coração dos familiares 

enlutados. O Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária 

que faça o encaminhamento da mesma. Moção de Pesar n° 

13/2019 de autoria do Vereador Fabiano Domingos dos Santos 

e outros Edis; expediente endereçado aos familiares da 

Senhora Maria Custódia da Costa, apresentando nossas 

sinceras condolências pelo seu falecimento, ocorrido no dia 

14 de maio do corrente ano. Esta Casa de Leis não poderia 

deixar de se manifestar, expressando o mais profundo pesar, 

respeito e apoio aos familiares e amigos. Pedimos para que 
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Deus, com sua imensa sabedoria e misericórdia, conforte os 

enlutados, e que a paz, o consolo e a força da fé 

prevaleçam no meio de todos, nesse momento de dor e de 

saudade. O Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária que 

faça o encaminhamento da mesma. TRIBUNA. Usou a tribuna o 

Vereador Antonio Carlos Klein, cumprimentou a todos e disse 

que em outubro do ano passado fez uma solicitação ao 

prefeito para que fosse feito um trabalho de revitalização 

no bairro Vila Nova, como a pintura de sinalização de 

trânsito, a troca de lâmpadas queimadas, a limpeza das 

ruas, e nos próximos dias será feita essa programação para 

deixar o bairro em ordem e em boas condições para a 

população que lá reside. Disse também da reforma que está 

sendo feita no hospital municipal, que está quase 

terminando e que nessa sessão fez a solicitação da 

colocação de mais um médico no atendimento do plantão do 

hospital municipal, porque esteve lá e todos os 

funcionários disseram que se tivesse mais um médico, a 

agilidade no atendimento das pessoas seria bem maior; falou 

com o gerente de saúde hoje de manhã que informou que vai 

fazer um estudo e ver a possibilidade de ter três médicos 

fazendo o atendimento. Falou ainda que a partir dos 

próximos dias, as pessoas que forem ao hospital consultar e 

o médico indicar algum remédio para tomar nos finais de 

semana, a partir da sexta-feira à noite até a segunda-feira 

até às seis horas da manhã, irá sair de lá com o remédio, 

porque a farmácia está sendo abastecida para que os 

pacientes possam pegar os remédios. Então são melhorias que 

estão acontecendo devagar, mas que estão sendo feitas para 

que tenhamos um bom atendimento no hospital municipal. 

Quanto a questão do posto do Varjão, uma indicação sua para 

que abrisse esse posto,  foi limitado o atendimento a 
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quarenta pessoas por noite no atendimento prolongado, hoje 

já existe uma determinação do ministério da saúde para que 

os postos de saúde façam o atendimento prolongado de onde 

for possível, então se adiantaram e começou o atendimento; 

ainda não é aquilo que se espera que seja feito, existem 

deficiências, tem um médico só para atender a todos, mas 

estava atendendo sessenta pessoas por noite, se tornando 

quase inviável o atendimento, porque tinha que fazer a 

consulta muito rápido, então se limitou a quarenta para que 

o atendimento do médico seja mais humanizado e mais 

eficiente; e quanto alguns torcem para que o posto de saúde 

fecha à noite, já está conversando com o prefeito e o 

gerente de saúde para que coloque mais um médico no posto 

para fazer os atendimentos, porque não podem retroceder 

naquilo que já conseguiu de melhorias para a população; 

então foi aberto a título de experiência e está dando 

certo. Naviraí foi beneficiada com a vinda de mais cinco 

médicos, dos “mais médicos” do programa do governo federal, 

provável que esses médicos no mês de junho chegam à cidade 

para atender na saúde básica, e com os recursos que tem, a 

administração municipal está trabalhando, então não adianta 

vir aqui criticar e não apresentar soluções e esse trabalho 

está fazendo, apresentando soluções, indo ver o que está 

acontecendo, apontando caminhos para que as coisas possam 

se resolver. Disse que ele estará sempre atento e atendendo 

a população, então todos podem procura-lo para trazer suas 

demandas; disse ainda que no próximo sábado, um grupo de 

mais de vinte pessoas de Naviraí que são atletas de corrida 

de rua, vão participar de uma competição de corrida das 

estações em Dourados e desejou boa tarde. Usou a tribuna o 

Vereador Claudio Cezar Paulino da Silva, cumprimentou a 

todos e agradeceu a vereadora Lourdes pela moção que fez 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

para sua saudosa mãe e a todos os vereadores pelo apoio e a 

todas as pessoas pelo carinho neste momento tão difícil que 

está passando, que Deus proteja todos. Disse ainda que 

estamos passando por um momento muito preocupante no país e 

espera que todos apoiem o presidente da república que quer 

fazer a diferença, quer parar com a velha política do toma 

lá da cá, quer fazer os cortes necessários em todos os 

setores para fazer uma gestão mais eficiente, então 

solicita apoio a população para que se atualize, fiquem 

atentos, vejas as notícias sérias, porque infelizmente no 

Brasil estamos com essa mídia contra, porque foram cortados 

muitos privilégios e grande parte dessa mídia não aceita 

esses cortes e as informações não chegam da maneira correta 

para a população, chega sempre de forma manipulada; e no 

dia 26 de maio teremos um grande ato e convoca todas as 

pessoas que querem o bem desse país e a mudança de verdade, 

que todos se manifestem nas ruas, redes sociais e 

compartilhem as informações verdadeiras, porque a situação 

é preocupante no país, mas estamos tendo a chance de mudar 

esse país, é necessário apoiar o pacote anticrime do Sérgio 

Moro para tentar acabar com essa corrupção, ou pelo menos 

diminuir, porque se o Brasil não der certo dessa vez, 

iremos caminhar para rumo a uma futura Venezuela, então 

pede o apoio de todos no dia 26, que terá um grande ato de 

apoio ao presidente, o momento é esse, estamos com pessoas 

sérias para fazer mudanças necessárias para o país e não 

podemos perder. Usou a tribuna a Vereadora Rosangela Farias 

Sofa, cumprimentou a todos os ouvintes, aos presentes e 

comentou que nos dias 25 e 26 de maio, a Igreja Batista de 

Naviraí vai comemorar o seu cinquentenário e parabeniza o 

Pastor José Batista Santana e aos fiéis da igreja que 

estarão em festa, com a presença do Pastor Miguel e da 
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cantora Denise que tem mais de trinta CDs gravados; 

aproveita para convidar a todos munícipes de Naviraí para 

estarem presentes na festa dessa igreja que é muito 

importante para a cidade, porque sempre levou auxílio às 

famílias e a libertação através das palavras de Deus, desde 

a sua primeira reunião realizada em 1965, na casa da dona 

Arlete Maria Lima da Silva, uma pioneira que hoje tem o seu 

nome em uma rua; essa festa acontecerá na sede da igreja, 

localizada à Rua Venezuela, com inicio às dezenove horas e 

trinta minutos, terá a sua presença, assim como do vereador 

Júnior do PT que faz parte da igreja e convida a todos para 

participar, porque cinquenta anos, não são cinquenta dias. 

Parabenizou também em nome do Senhor Takehara Sam, toda 

colônia japonesa que realizou mais um evento de beisebol em 

nossa cidade. Parabeniza também a todos do mercado 

municipal que estão ganhando a vida e ajudando o município 

se desenvolver, e que é muito grande a sua satisfação em 

ver que a população atendeu ao chamado e prestigiou ao 

segundo festival Tira Gosto, que teve um resultado 

positivo. E finalmente disse que quer registrar os seus 

cumprimentos a uma Senhora no qual ficou maravilhada por 

conhecê-la, porque só a conhecia por nome, Adélia do campo; 

fez uma surpresa em seu aniversário juntamente com uns 

amigos que a conhecem há mais de trinta anos e através das 

conversas ficou sabendo que a origem do nome Adélia do 

campo, era porque tinha muito zelo com o campo, não deixava 

ninguém jogar lixo, sempre cedia água e cedia o banheiro da 

sua casa para àqueles que iam ao campo; uma mulher 

diferente, comerciante, esposa, mãe, avó, uma pioneira, uma 

mulher muito alto astral, contagiante e que ainda quer 

ajudar Naviraí, então deseja um feliz aniversário e que 

Deus a abençoe com muitos anos de vida. Finalizou desejando 
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boa semana a todos. Usou a tribuna o Vereador Marcio André 

Scarlassara, cumprimentou a todos os ouvintes e disse que 

hoje foram feitas várias cobranças, falaram sobre os 

médicos que foram embora de Naviraí, Dr. Pacher, Dr. 

Flávio, Dra. Alessandra, Dr. José Antônio e Dr. Gilberto 

Monticuco que se aposentam, enfim vários profissionais que 

fizeram história e que estão deixando a saúde em Naviraí; 

estamos vendo o descaso total com a nossa saúde, não temos 

evolução nenhuma; único elogio que fez esses dias foi sobre 

o posto do Varjão que estava com o atendimento estendido à 

população, mas durou pouco, menos de um mês, já virou um 

caos também, só atende quarenta pacientes e ninguém mais 

trabalha; enquanto vemos essa administração municipal sem 

nenhuma motivação para a saúde, a rede feminina de combate 

ao câncer vem lutando pela saúde e fizeram muitos 

preventivos na população através do caminhão da saúde, onde 

várias pessoas ligaram agradecendo. Disse que não é 

oposição ao prefeito, apenas quer ajudar, então vai 

continuar cobrando e dando soluções a essa administração e 

se coloca a disposição para o que for preciso. Comentou 

também sobre a sua viagem ao continente asiático 

acompanhando a ministra Tereza Cristina a China sem custos 

ao município de Naviraí, para o estado ou para o governo 

federal, esteve em Pequim e em Xangai, foi o único vereador 

do Brasil a compor a delegação, entre senadores, deputados, 

ministros e prefeitos de grandes cidades, com a finalidade 

de estar presente para levar o nome de Naviraí ao 

conhecimento de todos e marcar território para nossas 

indústrias, porque a carne sul-matogrossense é muito bem 

vista em todo o mundo por ser de qualidade, então 

aproveitou para levar os nomes dos frigoríficos que 

tínhamos aqui e já tem empresários de São Paulo querendo 



                       
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

reabrir os Frigoríficos Caburaí, Capucci, o antigo 

Araguaia, onde mandaremos muita carne e frango para fora, e 

se tudo correr bem, será preciso preparar o pequeno 

produtor, valorizar a Juncal, abrir  uma cooperativa de 

frango e dar incentivos a todos pequenos produtores, como o 

Cinturão Verde, Alto da Mata; comentou que um pé de alface 

na China custa quinze reais, então é preciso que a 

prefeitura municipal prepare a população para buscar 

informações, produzir e gerar empregos, é preciso focar na 

agricultura familiar e nos preparar para a nova tecnologia; 

para finalizar disse que seu gabinete está a disposição de 

todos. Usou a tribuna o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, cumprimentou o senhor presidente, vereadores, 

público presente e ouvintes da rádio Cultura; iniciou 

relatando que na semana passada assumiu um compromisso 

através do resumo da sessão para entrar com um projeto de 

lei para alterar a lei nº 2009 de 2016 de sua autoria que 

estendeu o direito as vacinas da gripe a todos os 

servidores da educação que estão lotados nas unidades 

escolares, irá estender esse benefício aos servidores das 

escolas estaduais e particulares, ou seja, todos os 

servidores da educação; e prova que estava no caminho 

certo, é que um ano depois o Ministério da Saúde incluiu os 

professores como grupo prioritário, então a sua ideia foi 

simplesmente atender os demais servidores que também estão 

expostos ao risco; hoje infelizmente o que vemos é descaso 

da gestão e saúde do município, porque está cobrando desde 

o primeiro ano desse mandato; mas as vacinas do ministério 

da saúde que vem para o município, atendem os grupos 

prioritários e só liberaram para os servidores que não 

estão incluídos na prioridade do ministério, ou seja, 

servidores administrativos, depois que atingem as metas do 
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ministério da saúde, mas esse ano ainda, essas metas não 

foram atingidas e os servidores administrativos da educação 

ainda não tiveram acesso às vacinas contra a gripe. Se isso 

não é descaso, não é falta de respeito, não sabe que nome 

tem; e para corrigir isso, irá mudar a lei e estabelecer 

prazo também; na mesma época que os professores forem 

vacinados, obrigatoriamente terão que ser disponibilizadas 

as vacinas para o administrativo também. Mas é uma vergonha 

tratar as categorias dos servidores públicos que tem o 

mesmo direito estabelecido por lei, de formas diferentes, 

então para corrigir isso, será estabelecido através de lei, 

porque o descumprimento de lei cabe sanção prevista na 

própria legislação; então na próxima sessão, estará 

tramitando a alteração do projeto de lei, infelizmente não 

foi feito isso antes e não podemos contar com boa vontade 

da administração e quando não há boa vontade as coisas 

precisam ser impostas por lei mesmo. Disse ainda que 

gostaria de parabenizar a realização do festival tira 

gosto, porque é um defensor do pleno funcionamento do 

mercadão municipal e todas as medidas que a administração 

tomar em relação ao incentivo e ao apoio daqueles 

comerciantes que ali estão, terão o seu apoio e a sua 

aceitação, então parabeniza a fundação de cultura pela 

realização da segunda edição do festival tira gosto nesse 

final de semana no mercadão municipal. Falou também que a 

vereadora Rosangela falou muito bem a respeito das 

comemorações do aniversário da primeira Igreja Batista em 

Naviraí, mas o aniversário é no final do ano, em dezembro, 

mas por ser o ano do cinquentenário, as comemorações se 

inicia agora no final de semana com a presença da cantora 

Denise e como é membro da igreja, gostaria de reforçar o 

convite a toda comunidade e reconhecer o trabalho que tem 
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sido realizado pela igreja Batista no município de Naviraí 

a quase cinquenta anos de sua existência. Falou também de 

duas ações do seu mandato que aconteceram, uma no final de 

semana e a outra toda segunda-feira. Nesse final de semana 

esteve no Bairro Boa Vista com a 5ª edição do gabinete 

itinerante para atender à população de lá. Ficou sábado o 

dia todo na associação de moradores e surgiram muitas 

demandas e quer agradecer a todos que participaram e todo 

apoio que teve daquela comunidade, em especial da diretoria 

da associação de moradores, que gentilmente através do seu 

presidente, José Moraes que cedeu o espaço. Agradeceu 

também a participação das pessoas no gabinete virtual, que 

entra ao vivo toda segunda-feira às dezenove horas e trinta 

minutos e cada segunda-feira que passa tem tido uma 

participação cada vez mais significativa; ontem ficou uma 

hora e vinte minutos conversando com as pessoas sobre 

diversos temas, relevantes tanto para o município quanto 

para o país, é muito importante estar em contato com a 

população, porque é através disso que conseguimos fazer um 

mandato de fato popular e que seja participativo. Falou 

também que essa casa de leis já fez muitos requerimentos e 

indicações que apontam sugestões e soluções para o 

executivo municipal, a cobrança é justa de que não podemos 

apenas criticar, mas apontar caminhos, mas isso tem feito e 

muito, o problema é que quase nunca são ouvidos, então 

destacou as últimas que foram anunciadas pelo líder do 

prefeito na questão do pedido do terceiro médico na santa 

casa, que foi um pedido seu desde o ano de 2017, desde o 

Dr. Fabio Bonicontro, reafirmou com o Edvan e até hoje não 

foi atendido; a farmácia é o mais recente que teve, para 

estar funcionando nos finais de semana dentro da santa 

casa, para o paciente que for atendido na sexta-feira 
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depois do expediente da farmácia municipal ter o 

medicamento e não ter que esperar até segunda-feira; e isso 

foi anunciado hoje pelo gerente de saúde, mas foi demanda 

que partiu dessa casa através do seu gabinete cobrando as 

promessas de campanha. Outro apontamento também é a questão 

da direção da santa casa que está sem comando, o caos está 

instalado e precisa ter um comandante, é preciso ter uma 

organização administrativa. Aproveitou para fazer mais uma 

sugestão, falando que a ouvidoria do SUS funciona dentro da 

gerência de saúde, e só é informado se perguntar, mas é 

preciso ter uma sala para ouvidoria, porque só será efetiva 

se tiver sigilo que é garantido por lei, então é mais um 

apontamento de algo que pode ajudar a melhorar o 

desenvolvimento da gestão da saúde do município. Disse 

ainda que na semana passada teve manifestações em todo país 

por conta dos cortes que foram anunciados no ministério da 

educação do governo federal, os cortes na educação 

especificamente nas universidades federais e institutos 

federais; isso se estendeu por todo país e Naviraí não foi 

diferente, não ficou fora, o instituto e a universidade 

federal teve a sua parcela de perda e ele esteve lá, fez 

até um vídeo ao vivo para mostrar para as pessoas que os 

estudantes e professores estavam se manifestando contrários 

aos cortes que houve na educação, isso é importante, em uma 

democracia é preciso saber conviver com aqueles que não 

concordam com a gente, isso é fundamental; mas surgiram 

algumas divergências com relação a terminologia, porque o 

governo fala que é contingenciamento de verbas 

discricionárias, que significa retardar ou não executar 

àquilo que está previsto no orçamento, estabelece um limite 

que está abaixo do que foi previsto, mas o nome disso no 

popular é corte. Diz também que as verbas discricionárias é 



                       
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

aquela que universidade pode usar do jeito que quiser, não 

é isso, existe dois tipos de recursos, as verbas que são 

obrigatórias, folha de pagamento e encargos sociais, desse 

ninguém pode dispor, o ente público não pode escolher pagar 

ou não o salário, tem que pagar; e a verba discricionária é 

a despesa de custeio capital, capital é investimento e 

custeio é o dia a dia, conta de água, energia, gasolina de 

veículo, papel para impressão, é isso; e falou que um dos 

principais jornais da economia do nosso país fala que os 

cortes nas universidades chega a cinquenta e dois por cento 

da verba; e aqui na universidade federal de MS, esse corte 

chega a oitenta milhões de reais, incluindo vinte milhões 

do HU, Hospital Universitário da Grande Dourados; sobre 

isso que estava versando os manifestos e agradece àqueles 

que atribuíram as manifestações como sendo uma ação do 

mandato do vereador Júnior, acredita que não tenha tamanha 

capacidade; e acha injusto, porque quem organizou o 

movimento e estava com seus cartazes que merece esse 

crédito, mas terão sempre o seu apoio. Disse também que em 

todos os momentos, em todos os governos que foram 

anunciados cortes na educação, houve manifestações, às 

vezes nas ruas, às vezes com fechamento de reitorias, às 

vezes com greve nas universidades, mas em todos os momentos 

a comunidade acadêmica sempre manifestou e sempre vai se 

manifestar contra medidas que venham diminuir repasse de 

recurso para educação. Desejou a todos boa semana, que 

todos fiquem com Deus e até a próxima sessão. Usou a 

tribuna o Vereador Josias de Carvalho, falando que de fato 

os cortes popularmente como é dito, houve também no governo 

passado, teve manifestação das universidades; um governo 

que fingiu que estava investindo em educação, mas no final 

estava era tirando da educação, mas não quer entrar nesse 
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detalhe porque quer fazer aqui uma prestação do seu 

trabalho nessa casa de leis, apesar, que o reconhecimento 

popular é mínimo, porque se faz dizem que não está fazendo 

nada do mesmo jeito, mas tem obrigação como parlamentar e 

com a escolha da maioria da população para honrar com esse 

compromisso; falou do seu projeto de lei proibindo qualquer 

referência de ideologia de gênero no âmbito do ensino 

público nesse município, porque na época estava no auge 

sobre a ideologia de gênero, então fez essa lei. Fez também 

uma lei para colocar brinquedos adaptados nos parques do 

município para dar mais acessibilidade para as crianças 

especiais, esse projeto ainda se encontra na justiça e está 

brigando por ele, porque quer que a justiça entenda que 

essa acessibilidade para as crianças especiais é 

importante, tanto que é uma lei federal. Fez também a lei 

sobre a isenção das taxas para os templos religiosos, para 

todas as igrejas por ter um papel fundamental dentro da 

sociedade, porque sempre leva o pão físico e espiritual, 

abençoando a vida dos munícipes que de fato necessitam; fez 

ainda a lei para tirar as taxas que o município cobrava 

para utilização do espaço público da praça, porque várias 

igrejas tem feito um trabalho excelente no combate a 

pedofilia, às drogas, mas acabava sendo lesado pelo 

município que cobrava a utilização da praça, então fez a 

emenda no código tributário para abençoar essas igrejas que 

utilizam desse espaço para ajudar o município. Fez também a 

lei que proíbe a exposição artística ou cultural que tenha 

teor pornográfico nas utilizações do espaço público, porque 

isso só serve justamente para destruir os valores da 

família e os princípios da palavra de Deus da bíblia. Para 

encerrar, comunicou que haverá uma manifestação no dia 26 

de maio com o objetivo de cobrar da câmara dos deputados e 
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dos senadores para que possam apoiar as reformas do 

governo, porque a população já entendeu que a política do 

toma lá da cá, acabou, a câmara dos deputados e muitos 

senadores ainda estão com a política antiga, então é 

preciso ter essa manifestação da população para acabar com 

isso e ter a reforma da previdência, senão o país vai de 

mal a pior; tem também que aprovar o pacote anticrime, que 

é uma luta do ministro Sérgio Moro; tem que manter o Coaf, 

que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras no 

ministério da justiça para ajudar no combate à corrupção, 

tem que unir essas duas coisas, tem que caminhar junto; 

porque se não houver essa reforma administrativa no 

governo, não tem como superar essas barreiras do caos 

econômico que estamos passando, então é preciso que os 

brasileiros se manifestem nas ruas e aqui em Naviraí que as 

pessoas acompanhem o site do Veja MS do Claudemir Werli que 

está trabalhando para que ocorra essa manifestação, porque 

assim como todos, só quer o bem desse país. 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 

GROSSO DO SUL, aos vinte e um dias do mês de maio do ano de 

dois mil e dezenove. 

 

 

 

Rosângela Farias Sofa 

1ª Secretária 
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Ata lida e aprovada na _____ 

 Sessão ___________________ 

em  _____/_____/______ 


