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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13/08/2019. 

Aos treze dias do mês de agosto 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, Jaimir José da Silva, Lourdes 

Elerbrock, 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 – 1ª 

Secretária fez a apresentação dos Projetos. Projeto de Lei 

nº 36/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal; que em 

súmula: Denomina “PRAÇA SAKAE KAMITANI”, a Área 01 da 

Quadra 289, medindo 3.097,04m², localizada no Centro. 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. O Senhor 

Presidente chamou a atenção dos senhores vereadores diante 

da importância do projeto em nominar a Praça Sakae Kamitani 

em frente à antiga sede da Copasul, onde houve uma falha do 

executivo municipal em mandar esse projeto em cima da hora; 

esse projeto está entrando hoje e a praça será inaugurada 

no sábado, então não tem o tempo hábil para esperar até a 
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próxima terça-feira, porque senão irá inaugurar a praça sem 

o devido documento; mas embasado no artigo 153 do regimento 

interno desta casa, será feita uma sessão extraordinária na 

próxima sexta-feira dia 16 de agosto, às nove horas, 

ficando todos convocados para aprovar esse projeto antes da 

inauguração da praça e pede a compreensão de todos, porque 

o homenageado senhor Sakae Kamitani não merece esse 

desrespeito. Projeto de Lei nº 30/2019 de autoria do 

Vereador Símon Rogério Freitas Alves da Silva; que em 

súmula: Altera a Lei nº 1.936, de 12 de agosto de 2015, que 

“Cria no âmbito municipal a Câmara Mirim”. 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. Projeto de 

Decreto Legislativo nº 12/2019 de autoria do Vereador 

Ederson Dutra e outros Edis; que em súmula: Concede Título 

de Cidadão Naviraiense ao cidadão que específica. (Senhor 

José Valério da Silva). 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. 1ª Secretária: Apresentação dos Requerimentos, 

Pedidos de Informações, Indicações e Moções: Requerimento 

n° 138/2019 de autoria do Vereador Ederson Dutra; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para a Senhora Ana 

Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, requerendo 

informações, atualizadas, sobre o projeto de execução da 

obra de pavimentação asfáltica e de drenagem das águas 

pluviais do Bairro Jardim Oásis I, que se encontra em 

tramitação na Superintendência do Desenvolvimento do 
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Centro-Oeste - SUDECO, e se o mesmo encontra-se em fase de 

conclusão, tendo em vista que a vigência do convênio 

findará em 1° de janeiro de 2020. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra o vereador autor, 

cumprimentou o senhor presidente, nobres edis, aos ouvintes 

da rádio Cultura FM, Senhores Claudenir, Edilson, Fula, 

Felipe, Baiano; disse que é mais um requerimento do bendito 

Jardim Oásis e informou que esteve na prefeitura municipal 

junto com os moradores Claudemir e Leandro questionando o 

senhor prefeito Izauri sobre essa obra tão desejada pelos 

moradores de lá, onde relembrou ao prefeito da primeira 

verba que foi encaminhada pelo deputado federal Dagoberto 

Nogueira Filho, uma verba de quinhentos e quatorze mil 

reais com a dobra do governo do estado, dando um milhão e 

vinte e oito mil reais, mas que foi destinada ao Jardim 

Paraíso onde ele mesmo disse na rádio que foi um erro da 

funcionária e que mandaram essa verba para o Jardim 

Paraíso, tudo bem, errar é humano, mas correu atrás e 

conversou com o Júnior Mochi que era presidente da 

assembleia legislativa, falou com a Simone Tebet e fez um 

pacto com o senador Moka que falou que teria uma verba para 

o município de Naviraí equivalente a um milhão e 

quatrocentos mil reais aproximadamente para encaminhar para 

o Jardim Oásis e isso foi feito na rádio Karandá FM, mas 

todas às vezes que vai atrás de informação sempre está 

faltando alguma coisa, e da última vez faltava um laudo do 

solo de duzentos reais; é muita incompetência para uma 

gestão só, mas a população está cobrando; disse ainda que 

quando estava presente com os munícipes no gabinete do 

prefeito ele deu a entender que a primeira verba do 

deputado federal Dagoberto Nogueira não tinha sido pedida 

por ele vereador Ederson e deu a entender que ele estava 
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mentindo, em sua frente teve a cara de pau em insinuar que 

não foi através da sua pessoa, sendo que foi ele sim e o 

vereador Jaimir que estavam na casa dele e fizeram a 

solicitação dessa verba para o Jardim Oásis, onde ele ligou 

para o seu assessor, que carimbou essa verba; mas o 

prefeito está descontrolado, porque quando o Claudemir 

questionou sobre a verba do Jardim Oásis, ele quase 

estressou com ele; então não pode mais cobrar e nem 

questionar que ele vem com duas pedras na mão, mas a verba 

veio e foi desviada através do erro da funcionária, mas a 

população que paga o preço; solicitou um aparte o vereador 

Marcio Scarlassara, cumprimentou a todos e disse que sabe 

da amizade do vereador Neninha com o deputado Dagoberto, é 

amigo pessoal e particular desde a época em que ele foi 

chefe do Detran. O vereador Neninha agradeceu e disse que o 

prefeito deveria procurar o vereador Marcio para fazer uma 

gestão com a Tereza Cristina, não importando se é ministra 

da agricultura, porque ela foi eleita deputada federal e 

apenas um telefonema dela ao responsável as portas se abrem 

em Brasília, mas falta gestão política ao Izauri e ele sabe 

que a vaca já foi para o brejo no mandato dele e espera que 

ele não pense em reeleição no município de Naviraí, porque 

esse mandato foi um atraso. Para finalizar disse que se os 

vereadores não correrem atrás e procurar os seus deputados, 

a população ficará à mercê, então não podem ficar no ritmo 

dessa atual gestão. Um aparte do vereador Júnior do PT, 

cumprimentou a todos e disse que toda segunda-feira tem 

inteiração com os munícipes através do gabinete virtual e 

uma das cobranças que são frequentes é justamente o asfalto 

do Jardim Oásis, assim como o asfalto do Jardim Paraíso, e 

ontem como iria entrar mais uma vez ao vivo foi buscar a 

informação presencialmente já que não veio oficialmente e 
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por coincidência ou não, sentou com a técnica da gerência 

de obras para saber justamente o que está acontecendo que 

ainda não começou essa obra do Jardim Oásis, onde ela 

mostrou que chegou ontem depois de aproximadamente um mês 

de análise técnica da Sudeco, um relatório com algumas 

situações que precisam ser adequadas ou corrigidas, que são 

exigências do ministério; mas aí chegou exatamente na mesma 

conclusão que o vereador Neninha, porque sabe a importância 

da gestão política, o ministério lida com os municípios do 

país inteiro, as análises técnicas são do país inteiro, no 

caso o centro-oeste todo e se não tiver os nossos 

representantes federais por iniciativa do executivo 

cobrando de perto os projetos de Naviraí, eles ficam lá, 

então é preciso ter essa gestão porque não podemos perder o 

momento que estamos vivendo, temos um suplente de senador 

que é daqui de Naviraí, temos uma ministra e um ministro 

que é do nosso estado; então não entende qual a dificuldade 

de enxergar isso, porque a área técnica do projeto é 

fundamental, importantíssima, mas a celeridade muitas vezes 

vem através dos nossos representantes da gestão política e 

eles estão lá justamente para representar os interesses do 

município e nesse caso o interesse dos moradores do Jardim 

Oásis. O vereador Neninha agradeceu e comunicou que fez um 

pedido ao suplente Chagas, que encaminhou ao senador 

Nelsinho Trad e está aguardando a resposta, porque estamos 

correndo contra o tempo, daqui a pouco vai passar e vamos 

ter que esperar mais quatro anos para tentar asfaltar 

aquele bairro. Solicitou a palavra o vereador Josias, 

parabenizou pelo requerimento e disse que sabe que essa 

luta não é de agora, porque ele também já foi cobrado, 

inclusive recentemente através do morador Eleandro e 

explicou que os vereadores estão cobrando, até conseguiu um 



                       
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

contato para a Milena, mas está faltando uma articulação 

política; disse que a cobrança é justa, tanto que lembra 

que o ex-vereador Jaime Dutra solicitou uma emenda de 

setecentos mil para o Jardim Oásis I também e essa verba 

ficou parada, onde ele Josias juntamente com os vereadores 

Júnior, Fi da Paiol, Marcio Albino e o Gil do Táxi foram 

falar com o Biffi porque a verba era dele e foi resolvido; 

então a intervenção do vereador é importante, mas funciona 

melhor quando há harmonia da gestão executiva com a câmara, 

porque o prefeito pede a todos os deputados e o vereador já 

tem o deputado que representa e de fato o deputado acredita 

no vereador que irá representa-lo nas próximas campanhas e 

ele faz questão de atender ao vereador; então em sua 

opinião está faltando mais harmonia para buscar esses 

recursos. Um aparte do vereador Fi da Paiol, cumprimentou a 

todos e disse que ouvindo tudo isso se pergunta porque os 

vereadores pedem voto para federal, porque só na época de 

campanha que Naviraí tem representantes para todo lado, mas 

agora é hora de todos os vereadores fazer em conjunto um 

requerimento a todos os deputados federais de MS, porque 

todos que estão em Brasília tiveram em Naviraí pedindo voto 

e cada vereador trabalhou para um deputado desse, e que 

eles se empenhem em resolver essas questões já que o 

executivo não está fazendo isso, então deixa essa sugestão 

a todos os colegas. Um aparte do vereador Marcio 

Scarlassara, disse que gostaria de ressaltar que todos os 

deputados atendem bem aos vereadores, mas é preciso ir 

atrás. A ministra Tereza Cristina atende a todos os 

prefeitos do MS sem agenda e a mesma coisa o ministro 

Mandetta e o Trad, então é preciso cobrar e buscar, porque 

ficarmos aqui parados não virá nada para Naviraí. O 

vereador Josias agradeceu a presença do seu amigo Werli do 
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jornal Veja MS, PRB, Sul News, Picadinho, Ribersan da 

associação portas abertas que é uma benção para o município 

e Lanieri. O Senhor Presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. Requerimento n° 139/2019 de autoria do Vereador 

Símon Rogério Freitas Alves da Silva e outros edis; 

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 Astolfo Carlos Mendes, Gerente de Meio Ambiente, 

requerendo informações, atualizadas, sobre os planos de 

preservação e manutenção das áreas de Proteção Ambiental. 

Outrossim, solicitamos, ainda, informações sobre as medidas 

de prevenção e combate às áreas críticas de erosão, que 

estão sendo adotadas pelo município de Naviraí-MS, bem como 

os cronogramas de intervenções nas mesmas. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador 

autor cumprimentou a todos e disse que fez esse 

requerimento para saber se a prefeitura tem algum estudo 

voltado para o meio ambiente do município, sendo que temos 

dois córregos importantes, o Córrego do Touro e também o 

projeto do Córrego Cumandaí; comentou que o Carlinhos da 

São Bento que faz parte da equipe Run de corrida, o 

convidou para fazer uma visita ao Cumandaí para ver o lixo 

que estava no local e teve a oportunidade de verificar que 

estão jogando até sofá e geladeira, quando encabeçaram uma 

proposta de fazer limpeza no córrego, onde notaram que a 

erosão está tomando conta, principalmente na altura do 

bairro Sol Nascente e as árvores que foram plantadas para 

poder dar sustentabilidade contra a erosão já estão caindo, 

e conversando com pessoas ligadas à área, disseram que é 

necessário colocar alguns dissipadores de água, então está 

querendo saber se existe algum planejamento para conter 
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essa erosão, porque é um assunto que o preocupa muito e 

acredita que os demais vereadores também. O vereador Júnior 

solicitou um aparte e parabenizou o vereador pela 

preocupação e disse que tem acompanhado pelo noticiário 

local a presença do presidente junto a essa importante 

iniciativa de limpeza do córrego Cumandaí e entende que 

isso contribui diretamente para a qualidade ambiental do 

nosso município, e ele teve a honra de comandar a pasta do 

meio ambiente e estar à frente durante um ano e nove meses 

na gestão passada e teve a condição de aprender muito e se 

deparou com inúmeros problemas alguns conseguiu resolver, 

outros ficaram para essa gestão e é assim mesmo, a gestão é 

contínua, nem tudo consegue fazer numa gestão só; o fato é 

que diante de tudo que já foi noticiado e informado, 

entende que o projeto que há para a contenção dessa erosão 

e para poder resolver de uma vez por todas esse problema, é 

o parque linear, é um projeto bastante antigo que foi sendo 

reformulado, readequado e atualizado, mas é preciso que 

ações pontuais e imediatas sejam realizadas, porque o 

parque linear é o projeto final e carece de muito recurso 

financeiro e demanda tempo, então gostaria de propor um 

adendo ao requerimento solicitando informações a respeito 

do recurso do financiamento que foi aprovado pela câmara na 

ordem de quinze milhões de reais justamente para uma parte 

do parque linear do Córrego do Touro Tarumã que também é de 

suma importância para nossa cidade; a prefeitura até 

colocou uma matéria no site no portal da própria prefeitura 

que ainda não foi assinado o contrato, mas não explica o 

motivo, então propõe o adendo de solicitar as informações 

acerca do andamento do pedido de financiamento dos quinze 

milhões de reais, acompanhado de documentos que comprovem a 

situação relatada. Um aparte da vereadora Lourdes 
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parabenizando e dizendo que todos os vereadores deveriam 

assinar porque essa questão do meio ambiente é 

importantíssima. O vereador Símon disse que está aberto a 

todos os demais para assinar. Um aparte da vereadora 

Rosangela, cumprimentou a todos e disse que tem 

conhecimento do projeto para a área do Cumandaí, o que 

falta mesmo são recursos, o projeto é maravilhoso e se for 

executado da forma como está escrito deixaremos de ter um 

problema ambiental seríssimo; esse projeto foi uma tese de 

mestrado de um arquiteto, é viável e realmente dá para 

fazer em Naviraí; na última reunião do Condema no qual faz 

parte, foi conversado com os integrantes para ver se 

conseguem passar algum valor do fundo para implementação de 

parte desse projeto, que é feito com taludes e gramíneas, 

tem raízes grandes até seis metros de profundidade e faz 

com que segure a terra nas margens do córrego para fazer o 

estaqueamento dessa erosão, então para a realização desse 

projeto é necessário dinheiro e no primeiro momento é de 

setecentos mil, mas o projeto já existe e pode ser 

apresentado para essa casa de leis no momento que quiser, 

mas o que falta mesmo é recurso e todos sabem do problema 

financeiro que o município está atravessando. O vereador 

Símon agradeceu e disse que gostaria de registrar que o 

diretor dessa casa coloque o adendo do vereador Júnior a 

esse requerimento e que está aberto aos vereadores para 

assinar. Disse ainda que após a fala dos vereadores é 

importante colocar que existem pessoas maldosas e que 

muitas vezes distorcem os projetos que passam por essa casa 

e fica na internet perguntando aos vereadores onde está o 

dinheiro do Córrego do Touro, ou essa pessoa é mal 

informada ou é maldosa mesmo, porque sobre o projeto do 

Córrego do Touro, essa casa aprovou uma carta para que o 
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prefeito aderisse a um programa no qual poderia utilizar 

quinze milhões de reais através de um empréstimo junto à 

Caixa Econômica Federal para executar a obra do parque 

linear do Córrego do Touro, ou seja, vereador não tem nada 

a ver com esses quinze milhões, esse dinheiro não passa 

pela câmara, o que fizeram foi aprovar um projeto que 

acredita que seja a melhor saída para a situação do Córrego 

do Touro, mas vai depender do executivo municipal 

juntamente com a Caixa Econômica em aderir esse dinheiro 

para fazer a obra, a parte do vereador só foi votar. O 

vereador Ederson Dutra solicitou um aparte, disse que essa 

pessoa que fica nas redes sociais perguntando aos 

vereadores onde estão os quinze milhões, faz um convite a 

ele, que ainda hoje vá com ele até a prefeitura municipal 

cobrar explicações do prefeito, porque se ele quer ser 

vereador não precisa ficar jogando palavras ao vento sem 

conhecimento, porque da boca dessa pessoa não sai nada que 

edifica ou que acrescenta, é apenas converseiro, mas vai 

explicar a ele que infelizmente o nosso município não tem 

saúde financeira pra arcar com o projeto do córrego e que o 

índice da prefeitura está ultrapassado, então não adianta a 

pessoa tomar goles de cachaça e ir para a rede social falar 

o que quiser, tem que ter hombridade, ser homem, ter 

vergonha na cara e vir aqui para irem cobrar o prefeito, 

tem que parar de fazer campanha política em cima desses 

vereadores aqui; até agora não o viu cobrar o prefeito, mas 

sabe que é porque o mandado do Izauri é um desastre e 

qualquer um acha que pode ser prefeito em Naviraí, mas é 

preciso olhar o seu currículo, a sua história de vida, o 

seu dia a dia, o seu comportamento e a sua moral para 

depois jogar pedra nos outros; pediu desculpas pelo 

desabafo, mas disse que a pessoa está incomodando e aqui é 
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o momento de colocar os pingos nos is e se fez algum ato de 

improbidade nesta casa vai responder por isso, mas que essa 

pessoa para de ficar atacando vereador porque quer fazer 

campanha política e mostre alguma proposta e alguma saída 

para mudar isso, mas sabe que ele não quer fazer isso 

porque o problema é de cunho pessoal e tem interesse por 

trás e não adianta ficar debatendo, porque quando se é de 

Deus caminha com Deus, mas quando pega o caminho do mal, só 

quer fazer maldade, então só pede a Deus que tenha piedade 

desse cidadão, porque ele já pisou nos pés de muitos 

vereadores com muita injustiça e isso não aceita. O 

vereador Símon agradeceu e disse que fica aqui a sua 

cobrança ao executivo municipal a respeito de um projeto 

importante que é essa contenção de erosão e projeto futuro 

que vai ajudar o município a melhorar o meio ambiente e 

espera que em breve tenha a resposta do seu requerimento e 

ao adendo do vereador Júnior. O Senhor Presidente colocou 

em votação, sendo aprovado com o adendo do vereador Júnior. 

Requerimento n° 148/2019 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, requerendo informação a respeito do 

aparelho de teste ergométrico que foi doado pelo governo 

estadual no ano de 2018: 1 - Onde está instalado? 2 - 

Quantidade de exames realizados mensalmente? 3 - Qual o 

número de pacientes que estão aguardando a realização do 

exame? 3 - Além dos munícipes de Naviraí, ele atende a 

população de outras cidades? O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra a vereadora autora, cumprimentou a 

todos e disse que esse aparelho de teste ergométrico veio 

com uma esteira, com o computador e toda aparelhagem 
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necessária para fazer esses exames aqui em Naviraí, foi 

doado pelo estado para o município para ser referência para 

a região e quer saber onde foi instalado, porque soube que 

os exames continuam sendo feitos terceirizados, se tem esse 

aparelho porque ele não está sendo utilizado? É essa 

informação que gostaria da gerência de saúde, porque 

pacientes tem vindo aqui dizer que não estão marcando esse 

exame de teste ergométrico e estão esperando para fazer 

cirurgias, e se temos o aparelho porque ele não está sendo 

utilizado? O Senhor Presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. Requerimento n° 149/2019 de autoria do Vereador 

Símon Rogério Freitas Alves da Silva; expediente endereçado 

ao Excelentíssimo Senhor Símon Rogério Freitas Alves da 

Silva, requerendo a instituição da Frente Parlamentar em 

Defesa dos Idosos. A proposta de criação da Frente 

Parlamentar em Defesa dos Idosos tem por finalidade 

identificar e encontrar soluções para os problemas que 

afligem os mesmos, servindo como porta-voz da Terceira 

Idade e dos segmentos da sociedade imbuídos da sua 

proteção, assim como fomentar o debate sobre o tema. 

Objetiva-se, ainda, trabalhar em conjunto com a sociedade 

civil e organizada, para promover os necessários aparatos, 

que se mostrarem eficazes, para a efetiva aplicabilidade do 

Estatuto do Idoso, em nosso município. A referida Frente 

Parlamentar promoverá debates, simpósios, seminários, 

audiências públicas e outros eventos, pertinentes ao 

assunto, no mês em que comemora-se o Dia Nacional do Idoso, 

dia 27 de setembro, e, sempre que possível, contará com a 

participação de entidades de defesa do direito dos idosos e 

de parcerias público-privadas do município, com o intuito 

de sensibilizar e demonstrar a importância dos cuidados com 

a população idosa. Outrossim, serão promovidos eventos, 
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dirigidos por profissionais de diversas áreas, para prestar 

esclarecimentos aos idosos sobre as doenças e prevenções 

das mesmas, assim como serão apresentadas informações a 

respeito do valor e do incentivo à prática desportiva, como 

fator de promoção à saúde e ao bem estar, e como fator de 

resgate à autoestima, melhorando o convívio social entre os 

cidadãos da melhor idade. Apesar da Constituição e do 

Estatuto do Idoso assegurarem os direitos do cidadão idoso 

na sociedade brasileira, entendo que é atribuição 

primordial do Poder Público promover ações, que visem 

contribuir com melhorias na qualidade de vida daqueles que 

tanto trabalharam em prol do país e merecem um tratamento 

digno. O Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida 

em votação, sendo aprovado. Requerimento n° 150/2019 de 

autoria do Vereador Eurides Rodrigues; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para o Senhor Adriano José 

Silvério, Gerente de Esportes e Lazer, e para a Senhora Ana 

Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, requerendo 

que seja realizada a reforma dos banheiros e a recuperação 

da quadra de esporte do Estádio Pacolão, localizado no 

Bairro Jardim Progresso. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor, cumprimentou a 

todos e falou do estado calamitoso do estádio, sem nenhuma 

condição de uso, então solicita a reforma e que seja 

colocado alguém para tomar conta do local. Um aparte do 

vereador Ederson, disse que gostaria de saber se o Izauri 

sabe onde fica o Pacolão; mas também tem que dar a mão a 

palmatória ao prefeito Izauri e usar como exemplo o 

município de Naviraí pelo curto espaço de tempo que foi 

feita a Praça Sakae Kamitani e pela beleza que está 

ficando, foi investido cento e vinte e sete mil reais 
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naquele local, e foi merecida essa homenagem ao saudoso e 

querido vice-prefeito, mas também teve a contrapartida da 

Copasul, porque por iniciativa do prefeito não sairia 

daquele jeito; mas bem que ele poderia a cada três meses 

escolher um bairro para fazer o que ele fez ali e também 

pode ser feito parcerias com empresários do município, é 

isso que todos querem em Naviraí; mas o estádio Pacolão tá 

uma vergonha, está insalubre, é preciso dar uma geral, e o 

Gessé tem que parar de ficar só limpando o centro e ir aos 

bairros, e agora que tem convênio com os detentos que estão 

prestando serviços, tem que levar ao Pacolão para resolver 

a situação. O vereador Eurides agradeceu e pediu ao Izauri 

que seja prefeito da cidade inteira, não apenas de um 

pedaço. O vereador Simon disse que vale ressaltar que 

aquela é uma área muito boa dentro da cidade para a prática 

de esportes, o estádio mais velho onde jogou Pelé e Mané 

Garrincha, um campo histórico do nosso município, mas que 

está nesse estado. E na contramão dessa falta de gestão, o 

esporte com poucas pessoas vem se destacando com a Gerel 

que é uma pasta que destoa da atual gestão, fazendo vários 

projetos de lazer, na qual irá apresentar uma moção hoje. 

Um aparte do vereador Claudio Cezar falando que não poderia 

deixar de falar da gerência de esporte que está fazendo a 

diferença em Naviraí, com vários eventos no final de 

semana, então gostaria de parabenizar pelo belíssimo 

trabalho que estão fazendo e pela alegria em estar 

promovendo esses eventos. Um aparte do vereador Josias de 

Carvalho, parabenizando pelo requerimento e falando que 

deveria ser enviado para a gerência de obras, porque um 

campo daquele tamanho necessita de obras e de planejamento. 

Um aparte do vereador Júnior falando que gostou do que o 

vereador Eurides disse sobre o prefeito ter que ser 
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prefeito da cidade toda e não só de um pedaço; e falou 

também sobre a gerência de esportes que é uma equipe 

pequena, mas que tem trabalhado muito e fazendo a 

diferença, disse que depois da primeira edição da rua de 

lazer que foi no Jardim Paraíso, fez um requerimento para 

que a próxima edição fosse realizada no Boa Vista para 

pegar os bairros do entorno, e recebeu a resposta dizendo 

que seria realizada no dia 03/08, mas que foi adiada porque 

a gerência de esporte e lazer está sem carro na sua frota e 

assim sendo não tem condições de levar a estrutura usada no 

evento, ficando assim adiada para outra data quando a 

situação da gerência de esporte e lazer estiver 

estabilizada, então assim, em que pese os esforços dos 

servidores lotados naquela gerência de um projeto tão 

bonito desse, simples de tudo e quase sem custo para a 

administração, foi realizado aqui no centro, acha 

importante, mas deixou de ser realizado no bairro por falta 

de um veículo, acredita que já deve ter regularizado ou 

não, porque quando é interesse do pedaço da cidade em que o 

prefeito é prefeito aí as coisas acontecem, e parece que 

quando é para ir para um bairro mais distante aí tem 

algumas dificuldades que se impõe a quem quer de fato 

trabalhar. Um aparte do vereador Marcio falando que seria 

tão simples resolver isso, porque tem carro do Procon 

parado, carro no meio ambiente, vigilância sanitária, são 

tantos veículos que poderia ter sido usado, então vê isso 

como má vontade, má administração e incompetência total. Um 

aparte do vereador Ederson falando que eles deveriam ter 

ficado calados do que dar uma resposta dessas ao vereador, 

falando que não tem veículo para um evento tão importante 

para o município de Naviraí, que é para atender a juventude 

levando o lazer que é tão cobrado pelos munícipes, mas se 
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não tem carro deveria levar nas costas, ganham muito bem, a 

gerente de administração deveria levar, convidar os 

vereadores para levar a pé, mas não pode deixar de fazer; 

essa resposta é pedir para apanhar, essa resposta é um tapa 

na cara do contribuinte, porque tem vários carros como 

falou o vereador Marcio, mas o que está acontecendo é que 

essa gestão está muito preocupada em cuidar da zona rural, 

parabéns, mas não é só a zona rural, ele não é um prefeito 

rural ele é um prefeito municipal, ele tem que atender a 

população. Um aparte da vereadora Lourdes, disse que se 

recorda quando chegou a Naviraí e o Pacola tinha a serraria 

dele e ele queria um espaço para fazer uma área de lazer 

para os funcionários dele, e a colonizadora Naviraí doou o 

espaço para fazer, mas com a condição de fazer um estádio 

para toda população do bairro que logo se formaria, e ficou 

um estádio bonito e bom que até veio a seleção dos 

veteranos como Garrincha, Pelé e um monte de gente 

importante, mas depois de tantos anos ficou esquecido, 

sendo que poderia ter ficado uma lembrança bonita para 

Naviraí; então o prefeito deveria dar um jeito de melhorar 

esse espaço; outra coisa, Naviraí está em uma situação 

difícil financeiramente, assim como está o Brasil, mas se 

não tem carros, o prefeito poderia procurar a polícia 

federal e solicitar a doação de carros que estão lá parados 

para a prefeitura trabalhar. O vereador Ederson disse que 

tem que procurar a receita federal, porque carros da 

polícia federal oriundos de tráfico só podem ser usados ao 

combate do uso de entorpecentes, mas a receita federal tem 

muitos carros. A vereadora Lourdes disse que a polícia 

federal doa também, porque a APAE uma vez recebeu através 

da prefeitura, mas seja quem for, tem que ver alguém que 

possa ajudar a prefeitura que está um caos nessas 
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condições. Um aparte do vereador Fabiano, cumprimentou a 

todos e disse que na verdade tinha um carro na garagem que 

iria para leilão, mas que arrumaram, colocando um motor e 

um câmbio para ficar na gerência de esportes e lazer, só 

que depois tiraram de lá para usar em outro setor; disse 

que está cobrando o prefeito faz tempo para arrumar um 

carro para a gerência de esportes, porque um funcionário 

que ganha mil e pouco tem que ficar usando o carro próprio 

na gerência e em uma semana gastou duzentos e quarenta 

reais de gasolina. O vereador Símon agradeceu a todos e 

disse que vale ressaltar que o vereador Eurides sempre está 

cobrando a respeito das praças públicas e parabenizou sobre 

esse requerimento; sobre a resposta que deram ao vereador 

Júnior disse que não acredita que tenha saído diretamente 

da gerência de esportes, mas sim da administração mesmo, 

porque se precisar o pessoal do esporte carrega nas costas, 

mas o pessoal da administração e dos outros setores não 

carrega não, porque o pessoal do esporte está fazendo um 

excelente trabalho com poucas pessoas e está se destacando 

e acredita que estão ouvindo a sessão hoje e vai dar 

atenção ao pedido do vereador Júnior para fazer a rua de 

lazer no Boa Vista. Sobre o Estádio Pacolão o gerente de 

serviços públicos tem que dar atenção para aquele local que 

é um patrimônio público, se tivesse acessibilidade e 

condições de uso as pessoas estariam frequentando, só que 

não tem, mas gostaria de louvar mais uma vez esse 

requerimento. Com a palavra o Vereador Ederson falando que 

uma das únicas gerências que rodam na medida do possível é 

a gerência de esporte, está de parabéns, mas as outras 

gerências não têm condições de fazer mais nada. Com a 

palavra a vereadora Rosangela, disse que esteve no domingo 

de manhã na pista de skate e o pessoal da gerência de 
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esporte estavam limpando, realmente eles fazem a diferença, 

até mandou um áudio para a Milena e um escrito para o 

prefeito, porque o pessoal dos serviços urbanos levou 

areia, colocou onde precisava, mas não fizeram a limpeza e 

o pessoal do esporte que fizeram para receber a população 

de Naviraí no horário do evento, então mais uma vez 

parabeniza o pessoal da gerência de esportes pelo 

comprometimento, pela responsabilidade e por assumir o 

compromisso que estão pleiteando e realizando. O vereador 

Símon disse que uma das suas primeiras indicações foi 

solicitar a gestão atual que fizesse a cedência um carro 

utilitário e um carro comum para a gerência de esportes. O 

Senhor Presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

Requerimento n° 151/2019 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, e 

para a Senhora Caroline Touro Beluque Eger, Gerente de 

Educação e Cultura, requerendo informações atualizadas, 

sobre o andamento das obras na Escola Municipal de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental José Martins Flores, no 

Bairro Sol nascente, e na Creche Professor Francisco 

Antônio de Aquino, no bairro Residencial Ipê. Tendo em 

vista que requerimentos anteriores, apresentados por esta 

Casa de Leis, já fizeram solicitações sobre os referidos 

pedidos, solicitamos essa atualização, a respeito do 

andamento do processo de execução das referidas obras. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra a 

vereadora autora falando que esse requerimento vem ao 

anseio de muitos professores que foram aprovados no 

concurso de 2016 e estão preocupados e querem assumir as 

suas responsabilidades e suas salas de aulas; também querem 
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saber o porque não terminam as obras da escola José Martins 

Flores no Bairro Sol Nascente; e da Creche Professor 

Francisco Antônio de Aquino, no Residencial Ipê, estão 

questionando porque o recurso federal ainda não foi 

entregue para o município, sendo que a escola já está 

deteriorada, então está solicitando a verdadeira história 

dessa escola que está necessitando que seja terminada, 

porque a qualquer momento aquela escola vai a baixo, porque 

os usuários de drogas estão fazendo de lá um ponto atrativo 

da vida deles. Com a palavra o vereador Júnior, dizendo que 

essa é uma preocupação de todos dessa casa e da sociedade 

Naviraiense, e que inclusive tem uma comissão formada para 

acompanhar o andamento desses trabalhos; disse que as obras 

da escola José Martins Flores estão a passos de tartarugas, 

é uma obra que foi anunciada para o inicio do ano passado e 

isso é inadmissível; disse também que pediu a palavra 

porque todos os dias chegam informações distorcidas e boa 

parte das informações não são verdadeiras, já foi falado 

pela própria gerente de obras que a questão da vigilância 

da obra do Ipê é prerrogativa da prefeitura, porque até 

então tinha uma empresa, só que saiu da obra e entregou 

para prefeitura, hoje é do município, então pode colocar um 

vigia, iluminação e cercar a obra; disse que na época da 

primeira reunião, ficou encaminhado que a usina faria a 

limpeza e fez, a prefeitura ficou de colocar um vigia e 

cercar o local, mas não fez isso, se não dá pra colocar, 

deveria ter falado a verdade, porque mandato parlamentar 

tem obrigação de falar a verdade para as pessoas, é o 

mínimo que se espera de um ente público, mas quando o ente 

público se presta a passar informação equivocada ou que 

falta com a verdade, estamos de fato com um problema 

seríssimo, porque cai a credibilidade. Então é importante 
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que fique em cima cobrando, porque não dá para admitir o 

descaso que está sendo feito, quando falta com a verdade 

com a pessoa, falta principalmente com respeito ao cidadão 

que paga seu imposto e quer ver o serviço público 

retornando com qualidade. O Senhor Presidente colocou em 

votação, sendo aprovado. Requerimento n° 152/2019 de 

autoria do Vereador Márcio André Scarlassara; expediente 

endereçado ao Senhor Welligton de Mattos Santussi, Diretor 

Executivo Hospitalar, requerendo a verificação da 

internação e a apresentação do Prontuário Médico do Senhor 

Lauro Coutinho, tendo em vista que ele ficou 4 (quatro) 

dias no pronto socorro, sem a devida internação, ficando 

sem os devidos cuidados necessário, pois permaneceu durante 

todo este tempo sem tomar banho. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra o vereador autor 

falando que primeiramente gostaria de agradecer ao prefeito 

e ao Welligton porque agora a tomografia está em ordem e 

funcionando; mas ontem esteve no hospital e estava o caos e 

não tinha a quem recorrer, tinha uma senhora gritando de 

dor, um idoso vomitando, uma criança com trinta e nove 

graus de febre, uma mulher com o pé quebrado, estava uma 

situação de guerra ontem. A vereadora Lourdes solicitou um 

aparte dizendo que uma amiga postou no facebook a mulher 

gritando de dor e perguntando o que o prefeito, o gerente 

de saúde e os vereadores estavam fazendo? E ela respondeu 

que não sabe mais o que fazer porque todos os dias estão 

cobrando. O vereador Ederson solicitou um aparte, 

primeiramente parabenizou a respeito da tomografia porque o 

vereador Marcio foi pra cima e resolveu o problema, mas tem 

a situação da calamidade da santa casa, que é a 

característica e o rosto do mandato do doutor Izauri, a 

santa casa é terra de ninguém, ali tem suspeita de 
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açougueira entrar e fazer parto, ali virou a casa da mãe 

Joana, não tem comando, os enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e os médicos estão sobrecarregados porque não 

tem onde recorrer, infelizmente o doutor Izauri não 

consegue tirar o pezinho do chão dele com o seu sapatinho 

de pelica e ir até a santa casa para ver o que está 

acontecendo e resolver o problema, ele se acovarda, tem 

medo de gente porque na campanha falou demais, falou que 

faria a melhor saúde do conesul, mas transformou a nossa 

saúde na pior do conesul, é só olhar os vídeos que estão 

postando nas redes sociais; será que ele não é humano e não 

consegue sentir que o povo está sofrendo? Até quando ele 

vai ficar indiferente com o sofrimento da população de 

Naviraí? Que mundo que ele tá vivendo? Ele abandonou e 

virou as costas para a saúde do município de Naviraí e isso 

não é papel de um prefeito honrado, ele foi um mal para o 

município de Naviraí, porque o pior político é aquele que 

não tem palavra, só promete e quando precisa, vira as 

costas, parece que o quanto pior a santa casa tiver, melhor 

pra ele; quando liga para o prefeito ele não atende, mas o 

doutor Klein teve coragem e foi até a santa casa, mas até 

quando vamos suportar em ver a população sofrendo por causa 

de um prefeito incompetente e que não cumpriu com sua 

palavra? É preciso cumprir o mandato com honra, mas o ano 

que vem a eleição tá aí e não vai ser coisa boa pra 

ninguém. O vereador Marcio disse que esse desabafo é de 

todos aqui, porque ontem na santa casa estava uma situação 

que nunca viu, mas a respeito do requerimento, disse que 

hoje ele e os vereadores Cris e Júnior, ouviram a pessoa 

que falou que o senhor ficou três dias no pronto socorro 

sem tomar banho e sem receber visita, então se vê o caos em 

que se encontra; disse também que hoje viu um vídeo em que 
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os médicos do CEM estão parados porque não estão agendando 

os pacientes pra lá, estão atendendo apenas dois pacientes 

por dia, agora não sabe se é por má gestão; sobre a 

contratação de médicos acredita que não vai acontecer esse 

ano, isso é uma realidade, então fica aqui a sua 

indignação, mas informa a população que todos os vereadores 

tem cobrado, tem gritado, mas só quem tem a caneta na mão é 

o prefeito Izauri e o secretário de saúde. Um aparte do 

vereador Klein, disse que sobre a situação do hospital só 

gostaria de ressalvar a atuação dos enfermeiros e do 

pessoal que trabalha no hospital, porque quando esteve na 

quinta-feira quando surgiu o problema e mandaram o vídeo, 

teve que enfrentar a situação e em questão de meia hora 

atendeu todo mundo e viu a dedicação dos enfermeiros e dos 

médicos que estavam lá, que era uma situação bastante 

difícil mesmo, porque teve uma cirurgia e demorou, o outro 

médico teve que sair vaga zero para Dourados e a enfermeira 

tem que ir junto, então existe um trabalho das enfermeiras 

que tem que elogiar e mostrar para a população que elas 

estão fazendo o que é possível, mas infelizmente a questão 

da saúde é complicada e o ponto principal que tem colocado 

para o prefeito é que precisa ter um diretor no hospital 

para resolver essas questões, porque chegou lá e não tinha 

com quem falar para resolver a situação, até porque o 

Welligton está sobrecarregado, então é preciso ser nomeador 

um diretor com urgência. O vereador Marcio disse que toda 

equipe do hospital, enfermeiros, técnicos de enfermagem são 

pessoas que tem feito o máximo, mas essa má gestão reflete 

em toda equipe, então mais uma vez coloca o seu nome a 

disposição da saúde, é só o vereador Klein falar com o 

prefeito Izauri que ele assume a saúde de Naviraí e sem 

encargos e se o prefeito der autonomia pra ele trabalhar, 
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ele coloca em ordem, porque vai ouvir a todos e terão uma 

saúde participativa. Um aparte da vereadora Lourdes falando 

que já pediu ao prefeito para colocar o vereador Marcio 

como gerente de saúde ou como diretor da santa casa, mas 

ele não ouve. O vereador Marcio disse que novamente deixa o 

seu nome a disposição do município para poder ajudar a 

saúde. Com a palavra o vereador Ederson, falou que no 

centro de especialidades estava três médicos, doutor 

Jackson, doutor Augusto Canesin e doutor José de Sá e já 

tinham atendido a todos os pacientes que estavam agendados 

e estavam ociosos esperando a hora de terminar seu horário 

e colocar o dedo no relógio de ponto, mas a culpa não é 

deles, isso é falta de gerenciamento, porque os médicos tem 

boa vontade e estão lá para trabalhar, e a população 

poderia estar usufruindo do serviço deles, mas infelizmente 

a gestão não consegue se organizar e mandar a quantidade de 

paciente que necessita ser atendida. O Senhor Presidente 

colocou em votação, sendo aprovado. Indicação n° 083/2019 

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, Gerente de Saúde, indicando que seja viabilizado 

um estudo sobre a possibilidade de se aparelhar o posto 

Antonito Pires de Souza, para que o mesmo ofereça 

atendimento odontológico. Com a palavra o vereador autor, 

cumprimentou a todos e disse que essa indicação é para 

atender um clamor social, porque o posto Antonito Pires de 

Souza atende a demanda de vários bairros e o investimento 

que o município fará para equipar essa unidade vai 

desafogar o centro odontológico e ao mesmo tempo mostrar a 

preocupação da gestão com os munícipes; entende que não é 

difícil equipar o posto mencionado até porque o 
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reconhecimento virá com o atendimento da população mais 

humilde e carente. O Senhor Presidente solicitou à 1ª 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. O Senhor 

Presidente disse que considerando a realização da cerimônia 

para a troca de comando do 6º Subgrupamento de Bombeiros 

Militar, que será no dia 16 às nove horas na sexta-feira, 

informa que a sessão extraordinária convocada para o dia 

16, será realizada às oito horas da manhã, possibilitando 

assim que todos os nobres edis possam participar da 

cerimônia da troca de comando. Indicação n° 124/2019 de 

autoria do Vereador Fabiano Domingos dos Santos; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para o Senhor Adriano José 

Silvério, Gerente de Esportes e Lazer, indicando que seja 

realizada a instalação de uma tabela de basquete, na pista 

de skate Matheus Jonathas Alves, visando atender a 

população naviraiense. O Senhor Presidente solicitou à 1ª 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 

126/2019 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara; 

expediente endereçado ao Senhor Coronel Waldir Ribeiro 

Acosta, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de 

Mato Grosso do Sul, indicando que sejam destinadas ao 

Programa Educacional de Resistências as Drogas e a 

Violência - PROERD do Município de Naviraí-MS, apostilas 

das quais o programa necessita, para suas atividades. Com a 

palavra o vereador autor disse que fez essa solicitação 

porque o ano passado eles cederam 500 apostilas e tiveram o 

Proerd aqui, então novamente faz esse pedido porque é de 

suma importância ter o Proerd em Naviraí por ser a maior e 

melhor arma no combate às drogas. O Senhor Presidente 

solicitou à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. Indicação n° 127/2019 de autoria do Vereador Luiz 
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Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual José Almi Pereira 

Moura, indicando que seja feita a destinação de uma Emenda 

Parlamentar, no valor de 60 (sessenta) mil reais, para o 

município de Naviraí, para a Implantação de uma Clínica 

Municipal de Fisioterapia. Essa emenda tem por objetivo 

contemplar o mobiliário, os equipamentos fisioterapêuticos 

e os equipamentos administrativos. Com a palavra o vereador 

autor, disse que é apenas para formalizar uma conquista que 

já foi realizada, porque já garantiu essa emenda com o 

deputado Cabo Almi. O Senhor Presidente solicitou à 1ª 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. Moção de 

Congratulação n° 40/2019 de autoria do Vereador Ederson 

Dutra; expediente endereçado ao Senhor Gilberto Monticuco, 

Médico Especialista em Oftalmologia, no município de 

Naviraí-MS, apresentando nossas congratulações e 

reconhecimento, pelo trabalho que vem desempenhando, no 

atendimento dos pacientes do Centro de Especialidades 

Médicas do nosso município e que tem contribuído 

significativamente para a qualidade de vida e melhoria da 

saúde da população. Por toda a dedicação, dinamismo e 

empreendedorismo, que o Senhor Gilberto Monticuco tem 

dispensado ao município de Naviraí, por acreditar no 

progresso do município, e, dessa forma, contribuir com o 

crescimento e desenvolvimento local, temos a honra de 

expressarmos, nessa humilde homenagem, o nosso respeito e 

admiração, desejando-lhe sucesso em sua vida. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador 

autor, disse que falar do doutor Gilberto Monticuco para 

quem o conhece, é o mesmo que chover no molhado, porque o 

conhece há muitos anos e sabe do lado humano dele, onde 

muitas vezes atende e faz cirurgias de catarata 
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gratuitamente, assim como o seu filho Vitor, então quando a 

coisa é boa não pode deixar passar em branco, é preciso 

honrar em vida, e o doutor Gilberto Monticuco é um exemplo, 

porque o trabalho que faz juntamente com seu filho tem que 

ser valorizado e honrado, por isso fez essa moção; deseja 

que ele continue sendo esse ser humano maravilhoso e 

prestativo, sempre olhando pelo mais carente. O senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovada. Moção de 

Congratulação n° 47/2019 de autoria do Vereador Símon 

Rogério Freitas Alves da Silva; expediente endereçado ao 

Senhor Francisco Norberto do Nascimento Puertas, técnico do 

time de Voleibol masculino e feminino de Naviraí-MS, 

apresentando o oportuno reconhecimento pelo brilhante 

trabalho desenvolvido nesta modalidade no município de 

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

palavra o vereador autor, parabenizou o professor Norberto 

e falou que precisamos de mais pessoas como ele, que mesmo 

diante das dificuldades sempre se dedicou ao esporte 

fazendo o diferencial no município, sempre conquistando 

vários títulos juntamente com os atletas, então fica a sua 

saudação e o seu agradecimento por conhecer e tê-lo há 

muitos anos representando Naviraí em vários jogos escolares 

e adultos; deixa aqui o seu respeito e a sua admiração ao 

professor Norberto. Em seguida colocou em votação, sendo 

aprovada. Moção de Congratulação n° 48/2019 de autoria da 

Vereadora Rosangela Farias Sofa; expediente endereçado ao 

Senhor Anderson Henrique Prellvitz, Presidente do Rotary 

Club Integração de Naviraí e ao Senhor Unilson Barreto 

Morales, Supervisor da Unidade de Naviraí da Empresa de 

Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL, extensivo 

a todos os envolvidos na campanha Hepatite Zero, 

apresentando nossas congratulações a todos os rotarianos 
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que realizaram a ação, oferecendo testes rápidos de 

detecção de Hepatite C, e à Sanesul, que cedeu o espaço 

para as instalações do evento, tendo em vista a localização 

central do prédio na cidade. Os resultados foram entregues 

em 5 minutos, e realizou-se um total de 200 testes. De 

acordo com o Rotary Club, no Brasil existem 3 (três) 

milhões de pessoas contaminadas com o vírus da Hepatite C. 

A doença é responsável por 70 % das mortes e sua 

transmissão ocorre, na maioria das vezes, por via 

sanguínea, sendo necessária apenas uma pequena quantidade 

de sangue contaminado para que a doença seja transmitida. O 

indivíduo pode ser infectado por meio de um corte ou uma 

ferida, pelo compartilhamento de seringas ou por via 

sexual. A boa notícia, nesse caso, reside no fato de que 

90% (noventa por cento) dos casos de Hepatite C são 

curáveis, sendo o teste rápido a melhor opção. Apenas um 

furinho no dedo e uma gotinha de sangue são necessários 

para a realização do mesmo, e o diagnóstico é 

imprescindível para o tratamento adequado. A campanha 

Hepatite Zero foi realizada no dia 27 de julho, do corrente 

ano, e teve grande participação da população naviraiense. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra a 

vereadora autora, disse que fez essa moção ao Rotary Club 

Integração e à Sanesul, para agradecer em nome de todos os 

moradores de Naviraí pela ação realizada; disse que as 

entidades que fazem parte desse papel que é ajudar a 

população, são merecedoras de orgulho e de reconhecimento. 

Em seguida o Senhor Presidente colocou em votação, sendo 

aprovada. Moção de Congratulação n° 50/2019 de autoria do 

Vereador Ederson Dutra; expediente endereçado ao Senhor 

José Eduardo Rocha, Delegado Regional da Delegacia Regional 

de Polícia de Naviraí-MS, ao Senhor Hudson Parra Miranda, 
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Delegado Titular da 1° Delegacia de Polícia de Naviraí-MS, 

ao Senhor Thiago Lucena, Delegado Adjunto da 1° Delegacia 

de Polícia de Naviraí-MS, ao Senhor Eduardo Lucena, 

Delegado Adjunto da 1° Delegacia de Polícia de Naviraí-MS e 

à Senhora Sayara Quinteiro Martins Baetz, Delegada Titular 

da Delegacia de Atendimento à Mulher de Naviraí-MS, 

apresentando nossos cordiais cumprimentos por toda a 

dedicação e pela atuação dessa valorosa equipe, que tem 

proporcionado segurança e bem estar à população. Com ética, 

excelência no atendimento, e pelo incansável trabalho que 

está sendo realizado, estão contribuindo significativamente 

no combate à criminalidade, que, infelizmente, é um 

problema recorrente na sociedade. Sendo assim, ficamos 

felizes em reconhecer e congratular, em nome do Poder 

Legislativo Municipal, esses valorosos profissionais. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida em 

votação, sendo aprovada. Moção de Congratulação n° 51/2019 

de autoria do Vereador Símon Rogério Freitas Alves da 

Silva; expediente endereçado ao Senhor Adriano José 

Silvério, Gerente de Esportes e Lazer, apresentando o 

devido reconhecimento pela iniciativa de promover o evento 

"Domingo é lazer, bora se mexer", ocorrido dia 11 de 

agosto, do corrente ano, na pista de skate Matheus Jonathas 

Alves, nos altos da Avenida Dourados. Quero externar meus 

aplausos ao projeto Rua de Lazer, idealizado pela Gerência 

de Esporte e Lazer - GEREL do nosso município, em nome da 

Dayane que trabalha a algum tempo fazendo um excelente 

trabalho nessa pasta, incentivando a prática esportiva e o 

lazer. O projeto contemplou aulas de zumba, campeonato de 

skate, encontro de animais de estimação, a disponibilização 

de vários brinquedos e a realização de diversas 

brincadeiras de rua. Esse é o terceiro local a ser 
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contemplado com esse projeto, o primeiro evento ocorreu na 

Praça Jardim Paraíso, no bairro Jardim Paraíso, e o 

segundo, no Parque Sucupira nos altos da Avenida Caarapó. 

Essa gerência é de grande relevância para o município. 

Reconheço o empenho e a dedicação dessa vultosa gerência, 

em promover a inclusão social de crianças, adolescentes e 

adultos na comunidade, assim como cumprir seu principal 

objetivo, que é o de oferecer qualidade de vida para a 

população. É motivo de muito orgulho participar de um 

evento desta proporção, vislumbrando a inovação e a 

competência do trabalho que vem sendo desenvolvido por esta 

pasta, fazendo a diferença no município destoando da gestão 

em um todo. O Senhor Presidente colocou em discussão, em 

seguida em votação, sendo aprovada. Moção de Pesar n° 

24/2019 de autoria da Vereadora Rosangela Farias Sofa e 

outros Edis; expediente endereçado aos familiares do Senhor 

José Bezerra da Cruz, apresentando nossos votos do mais 

profundo pesar, pelo falecimento do senhor José, ocorrido 

no dia 7 de agosto do corrente ano, e que deixa grande 

saudade nos corações dos familiares, amigos, e de todos os 

que com ele tiveram o privilégio de conviver. Foi, em sua 

vida, um homem cumpridor de seus deveres como marido, pai, 

amigo e cidadão. Clamamos ao Deus Pai, que dê o conforto e 

a paz necessários a todos aqueles que, nesse momento de 

imensa dor, sofrem com a sua perda. O Senhor Presidente 

solicitou à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. Tribuna. O Senhor Presidente convidou para fazer uso 

da tribuna, o Vereador Claudio Cezar Paulino da Silva – 

cumprimentou a todos que se fazem presentes e aos ouvintes 

da rádio, dizendo que foi uma sessão muito boa, com 

discussões sadias onde falaram de saúde, da creche do Ipê e 

a respeito do asfalto do Jardim Oásis tão comentado e 
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cobrado pelos moradores de lá, mas com toda razão porque já 

vem se arrastando por muito tempo essa pavimentação 

asfáltica, mas que ficou acordado entre os vereadores que 

estarão fazendo na próxima sessão um requerimento 

diretamente aos deputados que estão em Brasília, 

representando o nosso estado MS, para fazer essa importante 

cobrança a respeito da pavimentação asfáltica no referido 

bairro. Disse ainda que não poderia deixar de falar do 

trabalho tão bacana e importante que a gerência de esportes 

vem fazendo apesar das dificuldades, mas que em parceria 

com as entidades estará realizando um torneio na Fazenda 

Pindó dia 18, próximo domingo, onde já tem 24 equipes 

confirmadas com vários patrocinadores e colaboradores que 

também estão ajudando para a realização desse grande 

torneio, então não poderia de deixar de agradecer a 

gerência de esportes em parceria com a Leda e à Bruna do 

Lar da Criança Menino Jesus; agradeceu ainda aos 

proprietários das fazendas da estrada da Pindó pelo apoio 

aos quinze quilômetros de estrada levantada, um trabalho 

bem feito com a ajuda dos proprietários; agradeceu ao 

Zezinho da fazenda Primavera, que foi com sua equipe e 

retirou toda cerca para que as máquinas pudessem entrar 

para fazer também todo um trabalho naquela estrada; 

agradeceu ainda ao pessoal que mora na estrada da Fazenda 

Pontal onde foi feito um mutirão no ano passado e levantado 

dez quilômetros de estrada que há mais de vinte anos 

sofriam com as chuvas porque nem podiam vir pra cidade; 

agradeceu também ao pessoal da estrada da Fazenda Maringá, 

e informou que está falando das estradas porque hoje foi 

falando a respeito das máquinas que ficam na zona rural, 

mas todos sabem que a prefeitura sozinha não conseguiria 

fazer esse trabalho, então está sendo feito parcerias entre 
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o executivo e os proprietários de todas as fazendas que 

citou e que está dando muito certo; então aproveita para 

convidar a todos mais uma vez para participar do torneio 

dia 18 na Fazendo Pindó, informando que toda renda será 

revertida em prol do Lar da Criança. O Senhor Presidente 

convidou para fazer uso da tribuna, a Vereadora Rosangela 

Farias Sofa - cumprimentou a todos que se fazem presentes, 

a todos os ouvintes da Rádio Cultura; disse que gostaria de 

iniciar falando que estamos em plena campanha do agosto 

lilás, fazendo círculos de conversas, então em nome da 

primeira dama do município, convida mulheres e homens de 

Naviraí para estarem presentes no dia 15 de agosto às 

dezenove horas no auditório da UEMS em uma parceria com a 

OAB de MS, com a Gerência de Assistência Social, com a 

Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para mulheres 

e prefeitura, para participar da palestra sobre a violência 

obstétrica e relacionamento abusivo, os treze anos da 

campanha da lei Maria da Penha, violência contra a mulher é 

crime. Também fez um agradecimento em nome das mulheres dos 

bairros, Boa Vista e João de Barro, à equipe médica 

odontológica e às agentes de saúde do PSF Boa Vista, 

informando que participou da tarde que foi falado com muito 

carinho para as mães sobre os prejuízos da chupeta, os 

benefícios e cuidados da amamentação para a saúde do bebê, 

agradecendo a todos. Disse ainda que Naviraí saiu de um 

marasmo que tinha em relação ao Tribunal de Contas com o 

encontro dos jurisdicionados sobre a relatoria do 

conselheiro Ronaldo Chadid do Tribunal de Contas do Mato 

Grosso do Sul, foi uma parceria com a prefeitura de 

Naviraí, onde várias cidades estiveram presentes com 

promotores, servidores e alguns vereadores preocupados com 

as prestações de contas, como trabalhar e como gerir, então 
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parabeniza o município de Naviraí que provocou o tribunal 

de contas para realizar aqui o evento regional, parabeniza 

também o tribunal de contas de MS que se mostrou diferente, 

que ao invés de só multar, veio para ensinar, desmistificar 

e para ajudar na construção da questão que diz respeito ao 

auxílio da câmara municipal e do executivo. Comentou ainda 

da sua grande satisfação em falar dos eventos promovidos 

através da gerência de esporte e do encantamento com o 

trabalho desses servidores, falando que no domingo de manhã 

estavam todos trabalhando, do gerente até o mais inferior 

para que tudo ocorresse cem por cento, fazendo até mesmo o 

trabalho que não eram deles, mas é muito importante quando 

o servidor veste a camisa e trás pra si a responsabilidade, 

parabéns a todos, porque valeu a pena, o evento foi um 

sucesso. Continuem assim e espera que cada gerência faça a 

sua parte para o fardo não ficar pesado pra ninguém; 

desejou uma boa semana a todos. O Senhor Presidente 

convidou para fazer uso da tribuna, o Vereador Ederson 

Dutra – cumprimentou o presidente, ouvintes da rádio 

Cultura FM, munícipes, Baiano, Wagner Máximo, Carteirinha, 

seu amigo Zé Rouco pré-candidato a vereador e Giovana 

presidente do PSOL; disse que hoje na sessão o ponto mais 

alto foi a questão da saúde do município, alguns vídeos 

rodando nas redes sociais com a calamidade instalada na 

santa casa e na contra mão o Centro de Especialidades com 

seus amigos doutor Jackson, doutor Canesin e doutor José de 

Sá, atendendo apenas dois pacientes e só aguardando cumprir 

horário para ir embora; alguma coisa na gestão e na 

organização da saúde está errada; aqui estão sempre 

cobrando o prefeito, algumas vezes exaltando a voz, mas 

esse grito é o grito de socorro da população, é o grito de 

quem está sofrendo na fila da santa casa e não está tendo 
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atendimento, é o grito daquele que foi prometido a retomada 

do desenvolvimento e uma saúde de qualidade e não foi 

cumprida, é o grito daquele que confiou mais uma vez num 

político que não cumpriu com a sua palavra infelizmente, 

aqui todos os vereadores correm atrás, colocam a cara a 

tapa e tentam ajudar, mas falar com o doutor Izauri é a 

mesma coisa que falar com uma parede, ele fica com aquela 

cara de paisagem achando que está tudo bem, tudo muito bom, 

mas ele não consegue ter a noção e a magnitude da 

calamidade que foi instalada no município de Naviraí; a 

nossa cidade está à mercê da boa sorte, igual um navio 

desgovernado sem um capitão e da misericórdia de Deus; 

temos uma santa casa que há muito tempo não tem um gerente 

e ontem ficou sabendo que o doutor Jackson entregou a 

direção clínica do hospital municipal; ele ficou até o 

último minuto tentando implementar uma saúde de qualidade, 

mas não teve o respaldo necessário; temos médicos de 

qualidade, mas também não estão tendo o respaldo necessário 

pela administração do prefeito Izauri; então quando estão 

criticando, não estão criticando o prefeito Izauri com 

cunho pessoal, mas sim pela realidade que está acontecendo 

no município; tentaram colocar alguma coisa na cabeça dele, 

mas ele quer ficar na história como o pior prefeito do 

município de Naviraí, infelizmente essa é a realidade; 

alguns vereadores tentam defende-lo, tentam justificar a 

gestão do prefeito, mas infelizmente estão defendendo o 

indefensável mais uma vez. Precisamos que o prefeito Izauri 

cumpra o que prometeu a população, precisamos que ele tenha 

a responsabilidade que foi colocada em seus ombros e que 

ele assuma essa tal responsabilidade, que ele vá conversar 

com o povo e consiga terminar esse mandato com a cabeça 

erguida falando à população que tentou mesmo que tardio; 
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mas não consegue vislumbrar uma luz no fim do túnel, nunca 

aconteceu isso, estamos em agosto e cadê o reajuste do 

funcionalismo público, cadê a data base? Infelizmente o 

doutor Izauri sentou naquela cadeira igual uma pessoa que 

senta para pilotar um avião e nunca teve uma aula, mas acha 

que poderia pilotar esse avião, mas nunca vai decolar 

porque tem que ter o mínimo de experiência. Hoje mais uma 

vez vem aqui para marcar sua posição, não é oposição a 

ninguém, porque todos os projetos que eram para o bem da 

comunidade Naviraiense, ele aprovou. Votou nele, mas hoje 

se arrepende de ter votado porque o mandato dele é o 

verdadeiro desastre para o município, ele não tinha 

capacidade nenhuma de achar que podia tocar essa cidade, 

ele não consegue fazer o básico do básico, ele não consegue 

enxergar o que está acontecendo no município de Naviraí; dá 

a entender que ele vive em outro mundo, então a cobrança 

tem que ser feita, esse é o seu papel, mas aqui não está o 

vereador, mas sim o ser humano que quando chega à santa 

casa vê aquelas pessoas sofrendo e sabe que o gestor não 

está nem aí para o sofrimento alheio, mas que está na mão 

dele resolver o problema e ele não resolve. Ele não está 

nem aí com nada, infelizmente é isso, ele sacrifica os 

médicos, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os 

auxiliares, sacrifica toda uma classe e sacrifica a 

população; a população está sofrendo e não sabe até quando 

vão suportar isso; foi aprovada uma lei no qual foi contra, 

de que poderia contratar médicos com salários diferenciados 

dos médicos do município de Naviraí, com a promessa que 

iria contratar especialistas, mas até agora não contratou 

ninguém; disse ainda que teve denúncias com boletim de 

ocorrência na delegacia de uma pessoa que participou de um 

parto na santa casa e a suspeita é de que não tem diploma 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

de médica, mas de açougueira, esse é o nível da saúde de 

Naviraí na gestão do Izauri; Doutor Izauri de Macedo, o 

senhor foi muito bem votado, foi um dos mais bem votados da 

história do município de Naviraí e poderia deixar seu nome 

pra história, poderia deixar um legado, mas até agora só 

faz lembrar Odorico Paraguaçu, personagem da novela O Bem 

Amado, mas na ficção o Odorico ainda inaugurou o cemitério, 

aqui o senhor tentou, mas nem isso deu conta de fazer, o 

aterro foi de água abaixo; então tenha bom senso, tenha o 

mínimo de autocrítica, tenha o mínimo de honradez na frente 

da gestão pública do município de Naviraí, é só isso que 

pedimos a vossa excelência. O prefeito Izauri criticou o 

mandato anterior, criticou a saúde, criticou tudo e era o 

salvador da pátria, mas infelizmente hoje é o destruidor da 

pátria; sabe que suas palavras são duras, mas o que está 

falando é a voz do povo; o prefeito tem que contratar um 

diretor para a santa casa, tem que mandar gerente que ganha 

dezesseis mil reais embora, tem que dar prioridade onde tem 

que ter prioridade, tem que salvar vidas, acolher nossa 

população e gastar nosso dinheiro onde tem que ser gasto; 

nossos impostos tem que ser gasto na farmacinha, na santa 

casa, no asfalto; não adianta querer privilegiar só uma 

classe, tem que fazer a dosagem, trazer as máquinas que 

estão no mato, deixa quatro lá e traz quatro para a cidade, 

não adianta querer agradar só uma classe e sacrificar os 

mais necessitados; terminou sua fala agradecendo o tempo 

que lhe foi concedido reafirmando o seu compromisso com 

todos os naviraienses, mas não sabe se vai para a 

reeleição, porque não estão com moral nenhuma pra nada, mas 

se for da vontade de Deus estará junto mais uma vez. O 

Senhor Presidente convidou para fazer uso da tribuna, o 

Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior - cumprimentou 
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excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos 

vereadores, público que se faz presente; disse que gostaria 

de falar primeiro de uma resposta que obteve da gerência 

municipal de educação e cultura para compartilhar com quem 

apoiou a ideia; onde alguns dias atrás encabeçou um 

propósito através de uma indicação de nº 106 da retomada do 

projeto aluno nota 10, que foi desenvolvido principalmente 

nos anos de 2014 e 2015 na gestão anterior e que teve como 

resultado a mobilização de toda a rede municipal de 

educação, premiando aproximadamente cento e sessenta alunos 

de todas as escolas; foram momentos muito importantes e 

significativos ao ver os alunos e os pais envolvidos no 

projeto e verem os seus filhos premiados; e entendeu que 

seria importante a retomada desse projeto, não só pela 

premiação em si, mas por tudo que envolve um projeto dessa 

natureza e dessa magnitude, que envolve a participação da 

comunidade escolar na vida dos estudantes da rede municipal 

de ensino; e obteve a resposta da gerente Caroline Touro 

Beluque informando que o Rotary realiza o projeto aluno 

nota 10 a quinze anos em parceria com a prefeitura de 

Naviraí, de modo que a edição desse ano de 2019, a 

premiação foi paga pela administração municipal; portanto 

trata-se de um projeto já consolidado e bem sucedido ao 

cumprir os objetivos que propõe. Em alguns momentos da 

história da educação municipal, a gerência municipal de 

educação e cultura em 2014 e 2015 principalmente, 

desenvolveu o projeto com o nome e natureza exatamente 

igual àquele proposto pelo Rotary; e não há necessidade de 

mantermos dois projetos semelhantes na rede municipal, o 

que demandaria duplicidade de investimento financeiro para 

obtenção dos mesmos objetivos que já são plenamente 

atingidos pelo Rotary; a não continuidade do projeto 
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desenvolvido pela Gemed se justifica pela opção por 

fortalecer a parceria com o Rotary ao invés de competir com 

a instituição. Então ele gostaria de salientar que estamos 

tratando de um projeto que chegou a premiar mais de cento e 

sessenta alunos de todas as séries da rede municipal de 

ensino, crianças carentes que talvez os pais, jamais teriam 

a oportunidade de dar um notebook ou tablete, por exemplo, 

para ajudar a contribuir nos estudos da criança, e isso 

aconteceu no nosso município, proporcionando grande alegria 

e incentivo, não só para aqueles que ganharam, mas também 

para àqueles que viram o coleguinha ganhar e que almejaram 

no próximo ano ser premiados também. Dedicação aos estudos, 

isso que estava sendo premiado, um projeto que estava sendo 

premiado em nível nacional. Faz uma ressalva para 

parabenizar o Rotary, o projeto original de fato é de 

iniciativa do Rotary e faz quinze anos que desenvolvem; só 

que o projeto do Rotary que teve o financiamento esse ano 

da prefeitura no valor de dois mil e duzentos e quarenta 

reais, foram para comprar sete tablets e premiar sete 

pessoas; e aí dizer que um projeto que foi premiado 

nacionalmente e que teve mais de cento e sessenta prêmios 

distribuídos, comparar com um projeto que distribui sete 

tablets, um por escola, falando que é a mesma coisa e que 

atinge a mesma finalidade? Não está dizendo que é para 

competir com o Rotary, pelo contrário, a indicação fala que 

é para fazer parceria, para dar maior amplitude ao projeto, 

para atingir todas as escolas de maneira significativa, de 

maneira que de fato incentive o envolvimento de toda 

comunidade escolar na educação das crianças. Então mais uma 

vez pede apoio dos pais de alunos da rede municipal, se 

acha que é importante o projeto aluno nota 10, manifeste-se 

nas redes sociais, cobre da prefeitura e da gerência de 
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educação; ele vai continuar cobrando, porque essa resposta 

não o satisfez; isso é brincar com a cara das pessoas, é 

achar que é dono da verdade e não é. Por fim disse que 

deixa uma pergunta para o senhor prefeito municipal doutor 

José Izauri de Macedo; Cadê o reajuste dos servidores 

públicos municipais? Onde que está o projeto de lei? Não 

está aqui na câmara, diferente do que tem sido falado na 

prefeitura, diferente das mentiras que têm sido contadas, 

falando que vereador está travando o projeto. O projeto nem 

veio pra câmara. Isso é desrespeito com os servidores, com 

as pessoas que são responsáveis em manter a cidade limpa e 

fala isso em nome do seu amigo, Zé Rouco, com as pessoas 

para manter o hospital funcionando, para manter posto de 

saúde aberto, pra manter o serviço público sendo prestado, 

para manter a gerência de esportes funcionando sem nenhum 

carro; é o servidor que carrega nas costas a prefeitura, 

mas na hora do reajuste é falta de respeito que eles 

ganham. Onde está senhor prefeito, o reajuste salarial dos 

servidores públicos municipal?  Quando o servidor perguntar 

fala a verdade, não joga nas costas do vereador e do 

sindicato não, assuma a responsabilidade. Finaliza dizendo 

que historicamente prefeito que desrespeitou servidor 

público, nunca mais foi prefeito; e vossa excelência doutor 

José Izauri de Macedo está indo para esse caminho. Atente-

se para quem carrega a prefeitura nas costas; e se o senhor 

tem pretensão de fazer carreira política, de almejar ser 

prefeito novamente, ou seja, qual for o cargo, atente para 

suas atitudes em relação ao servidor público. E volta a 

dizer que prefeito que não respeita servidor público, como 

esse que está aí e não respeita, nunca mais será 

representante do povo, seja para o que for. O Senhor 

Presidente convidou para fazer uso da tribuna, o Vereador 
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Josias de Carvalho – cumprimentou aos presentes e ouvintes 

da rádio Cultura FM; falou do seu projeto de lei sobre a 

isenção dos templos religiosos, das taxas que eram cobradas 

pelo executivo; muitos líderes eclesiásticos, o tem 

procurado para saber quais são as taxas, que inclusive, são 

várias como de alvará, meio ambiente, corpo de bombeiro; 

outros o procuram para saber no tocante aos templos 

religiosos locados, mas essa é uma iniciativa da gestão 

municipal, o projeto tem que partir da prefeitura; mas em 

conversa com o prefeito doutor Izauri ele garantiu que 

ainda esse ano esse projeto estará aqui, mas está fazendo 

estudos, porque para fazer essa renuncia de receita no 

tocante à isenção de taxas dos templos religiosos locados, 

precisa fazer uma compensação ou de uma previsão; então 

está aqui fazendo esclarecimento a essas lideranças 

espirituais, eclesiásticas, enfim daqueles que lideram um 

grupo através de um templo locado, que em breve o prefeito 

estará enviando este projeto para essa casa de leis para 

que possa ser apreciado, mas já adianta que ele é favorável 

e estará acompanhando toda tramitação desse processo para 

que este projeto seja aprovado. Informou que o projeto que 

foi aprovado por essa casa de leis, também foi promulgado 

por essa câmara, então só tem a agradecer o apoio e o 

esforço de cada edil e a todas as lideranças eclesiásticas. 

Disse ainda que tem acompanhado os trabalhos do executivo e 

tem cobrado com veemência, mas chega num momento que a 

cobrança é para que de fato as coisas aconteçam e não 

fiquem somente no papel, é preciso que as obras sejam 

implantadas porque amamos o nosso município, assim que é a 

política, através de cobranças para dar resultados. O 

Senhor Presidente convidou para fazer uso da tribuna, o 

Vereador Eurides Rodrigues – cumprimentou ouvintes da rádio 
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Cultura, todos os presentes e nobres vereadores. Disse que 

gostaria de informar que quando a senhora Maria Aparecida 

faleceu na santa casa, a assistente social no lugar de 

falar com a família, ligou para a funerária particular, 

sendo que tem a funerária do Pax que tem o convênio com a 

assistência social, mas a questão é que a funerária não 

queria levar para enterrar se não tivesse um cheque calção 

ou o cartão; ele foi falar com o Welligton, gerente de 

saúde, não resolveu nada, mas encaminhou para o Procon que 

pediu para tentar negociar, mas o caso é que era para 

enterrar as oito horas e só enterrou depois que deram a 

entrada, isso quase três horas da tarde; então o gerente e 

o prefeito precisam tomar providências, porque era a 

assistência social que deveria ter ido atrás de tudo isso, 

não ele, vereador. Comentou também de outro caso da santa 

casa, em que uma senhora estava doente e falaram que era 

pneumonia, depois que faleceu que foram fazer exames, então 

é preciso ver o que está acontecendo, se é má gestão do 

prefeito ou incompetência do gerente de saúde, porque de um 

dia para o outro tiveram oito falecimentos, então a 

situação na santa casa está feia, é preciso que tomem as 

devidas providências. 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 treze dias do 

mês de agosto do ano de dois mil e dezenove. 

 

Rosângela Farias Sofa 

1ª Secretária 
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Símon Rogério Freitas Alves da Silva 

Presidente 
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Ata lida e aprovada na _____ 

 Sessão ___________________ 
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