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ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17/09/2019. 

Aos dezessete dias do mês de setembro 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: Claudio Cezar Paulino da Silva, 

Ederson Dutra, Eurides Rodrigues, Fabiano Domingos dos 

Santos, Jaimir José da Silva, Lourdes Elerbrock, Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior e Maria Cristina Tezolini 

Gradella. O Senhor Presidente constatou a ausência dos 

vereadores Antonio Carlos Klein 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. O Senhor presidente 

determinou a primeira secretária para fazer a leitura do 

expediente – Documento do Excelentíssimo Senhor Vereador 

Márcio André Scarlassara, em justificativa à ausência na 5ª 

Sessão Extraordinária do dia 16 de agosto de 2019. O Senhor 

Presidente informou que a ausência do Excelentíssimo Senhor 

Vereador Márcio André Scarlassara na referida sessão, 

encontra-se devidamente justificada. Ofício nº 305/2019 do 

Exmo Sr. Símon Rogério Freitas Alves da Silva solicitando a 

retirada de tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 

04/2019 de sua autoria, que: Autoriza o funcionamento de 

escritórios virtuais no município de Naviraí e dá outras 

providências. O Senhor Presidente informou que o referido 

projeto está retirado de tramitação, a pedido do autor. 

Ofício nº 14/2019 da Excelentíssima Senhora Vereadora Maria 
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Cristina Tezolini Gradella, em justificativa à ausência na 

26ª Sessão Ordinária do ano de 2019. O Senhor Presidente 

informou que, conforme parágrafo 2º do artigo 86 do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, a ausência da 

Excelentíssima Senhora Vereadora Maria Cristina Gradella na 

referida sessão encontra-se devidamente justificada. C.I. 

nº 18/2019 do Senhor Júlio Marques da Silva, Diretor de 

Controladoria encaminhando balancete desta Casa de Leis do 

mês de agosto de 2019. O Senhor Presidente informou que o 

balancete encontra-se disponível na Secretaria desta Casa 

de Leis. Ofício nº 306/2019 do Gabinete da Presidência 

cientificando da apresentação de Moção de Congratulação 

Verbal no dia 10 de setembro, apresentada pelo Vereador 

Márcio André Scarlassara e demais Edis, destinada à Senhora 

Ana Maria Rodrigues Coelho Belo, por todo seu trabalho 

prestado como servidora pública e por fazer parte da 

conquista da verba de R$1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais) destinada para Universidade Estadual 

de Mato Grosso do Sul, da Unidade de Naviraí-MS – UEMS para 

este ano de 2019 e mais R$1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais) para o ano de 2020. O Senhor 

Presidente disse que queria aproveitar a oportunidade e 

agradecer a presença de todos em nome do nosso presidente 

da OAB, doutor Wilson Vilalba, professora Inês Barba, 

diretora da UEMS, vereador Jeferson de Itaquiraí, que todos 

sejam sempre bem-vindos a esta casa de leis. Em seguida o 

Senhor Presidente convidou a homenageada Senhora Ana Maria 

Rodrigues Coelho Belo, no qual a gente carinhosamente chama 

de Aninha para fazer o uso da tribuna por 3 minutos. Usou a 

palavra a Senhora Ana Maria Rodrigues Coelho Belo - em nome 

da Dona Inês, em nome da Otília, em nome de todos os 

administrativos da UEMS, em nome do vereador Jefferson meu 
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aluno, não sei se eu estou me esquecendo de mais ninguém e 

se eu esquecer, vocês depois me perdoa porque eu estou 

muito emocionada; em nome do meu filho eu agradeço a toda 

minha família, as meninas da limpeza, em nome da Roseli eu 

agradeço todos vocês, a todos os meus amigos, a minha 

família e a Deus pela minha vida; aos meus amigos de longa 

data, também por aqueles que nunca acreditaram em mim e 

duvidaram da minha capacidade, foi por eles que eu pude 

lutar com mais garra e determinação, em especial a você 

Léo, que muitos falam de você, mas para mim você fez o 

impossível, porque se não fosse o Léo me trazer de 

Itaquiraí, que eu estava numa depressão profunda no cargo 

de secretária que não me fazia bem, e ele me trouxe para o 

cargo de fazer manutenção das escolas, que eu fui muito, 

mas muito feliz mesmo e agradeço a Deus por isso; e essa 

família da UEMS na pessoa da Dona Inês, que fez questão que 

eu fosse para a UEMS, me receberam de braços abertos, eu 

amo vocês de coração, sou muito feliz na UEMS e vocês podem 

ter certeza disso; o Márcio não está aqui hoje; essa emenda 

do deputado Fábio vai ficar na história de Naviraí são três 

milhões de emenda para nós construirmos três salas de 

aulas, três laboratórios, o núcleo jurídico e se Deus 

quiser muitas vão vir; o Márcio não está aqui hoje; Simon 

você sabe que eu amo você de coração também, nunca vou 

esquecer isso que vocês estão fazendo por mim, muito 

obrigado mesmo, muito obrigado mesmo de coração por vocês 

ter lembrado de mim; ao Deputado Onevan que fez uma 

caminhada comigo e ao Deputado Fábio que nunca me 

abandonou, que acreditou em mim e que confiou em mim, então 

muito obrigada de coração, a senhora Dona Lourdes que pediu 

na sessão passada que fosse assinada por todos, muito 

obrigada também; os amigos de Itaquiraí Denis e a Bárbara, 



                       
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

dois diretores que vieram de Itaquiraí, muito obrigada! Em 

nome do Denis e da Bárbara, eu agradeço a todos os 

professores da rede estadual e da rede Municipal que 

quiseram estar aqui hoje, mas esse horário é meio 

complicado, mas que Deus abençoe vocês de coração; vou 

falar para vocês de coração, semana passada quando eu vi 

que o Carlos foi homenageado e o Márcio falou para mim que 

eu iria ser homenageada, não caiu a ficha, eu não 

acreditei; quando foi na quarta-feira de manhã, um ex-aluno 

meu mandou uma mensagem para mim lá de Tóquio, no Japão, 

ele se chama Fernando Rufino, pessoal de Itaquiraí conhece, 

ele mandou uma mensagem para mim, o Fernando está lá no 

Japão, hoje classificado para as Olimpíadas, estava 

reconhecendo a pista, participou de uma competição entre os 

nove do mundo, Fernando ficou em primeiro, e ele mandou uma 

mensagem para mim pelo Face relembrando que eu tinha dado 

um shorts para ele, que eu fiz o primeiro uniforme para ele 

e que eu tinha dado uma camiseta para ele, e assim eu já 

comecei na quarta-feira chorando, chorei muito; meu filho 

estava até preocupado comigo, que eu olhava e já estava 

chorando, e daí no sábado, eu tive mais uma notícia, eu vou 

ser vó, então essa semana sim, fechou com chave de ouro 

para mim e quero dizer para vocês, todas as pessoas que eu 

ajudei nessa vida, todas as emendas que eu pedi, nunca 

foram para mim; vocês são vereadores e vocês sabem que 

vocês ajudam muito, mas poucos agradecem. Muito obrigada 

mesmo, de coração por tudo! Esse momento vai ficar na 

história da minha vida; Deus abençoe vocês sempre! O Senhor 

Presidente - Quero convidar a Aninha que se encontra aqui 

para receber a Moção apresentada pelo vereador Márcio; eu 

vou fazer a entrega porque o vereador está ausente; e a 

vereadora Rosangela também quer entregar uma lembrança em 
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homenagem a esse dia especial. O Vereador Ederson Dutra 

solicitou pela liderança - Bom dia presidente, nobres edis, 

ouvintes da Rádio Cultura FM, amigos presentes, na pessoa 

da doutora Estela quero cumprimentar todos que estão aqui 

hoje, amigos da UEMS, Universidade onde eu tive o prazer de 

cursar direito, foi uma honra professora Inês ter passado 

por aquela universidade; hoje é um dia de homenagem, a 

Aninha, pequenininha, baixinha e o coração enorme; quando o 

vereador Márcio se dispôs em fazer essa homenagem, eu 

prontamente disse a ele, quero assinar junto, que eu 

conheço a Aninha, conheço a pessoa da Aninha, a família da 

Aninha e nada mais que justo; aqui nessa casa de leis 

homenageamos tanta gente, tanta gente, mas muitas vezes e 

sou bem sincero, muitas vezes pela conta bancária e o 

serviço prestado muito pouco, quem realmente atende a 

população, quem realmente tem serviço prestado tem que ser 

mais valorizado por essa casa deles, porque essa aqui é a 

casa do povo, essa é a verdadeira casa do povo; Aninha essa 

homenagem que foi feito a senhora, não tem nada a ver com 

política, não tem nada a ver com Onevan de Matos, não tem 

nada a ver com o Nelsinho Trad, não tem nada a ver com Léo 

Matos, é o seu trabalho, é a sua contribuição para a 

sociedade Naviraiense, é mérito seu, não é dessa casa de 

leis, não é de nenhum político, isso é mérito 

exclusivamente seu; aqui nós não fazemos demagogia, aliás 

na última sessão foi feito justiça com você, justiça; e que 

você Aninha sirva de exemplo, pessoa humilde, dedicada, 

prestativa, mãe de família, um exemplo para todos nós; 

aquele dia eu senti você emocionada quando o Márcio falou, 

e eu disse ao Márcio, faz diferente, na próxima sessão 

entrega em mãos porque foi uma moção verbal, o nosso 

Regimento Interno permite, mas fica muito vago, e essa 
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sessão hoje que começou entregando, abriu um precedente 

nesta casa de leis, você é a primeira que recebe uma moção 

que foi oferecida verbalmente e que recebe na sessão 

pessoalmente, então quero deixar aqui Aninha, o único 

responsável pela sua honraria recebida aqui hoje, é Deus, 

Deus que te deu força, te deu coragem para fazer o que você 

fez; então Aninha, nós que somos gratos, e a professora 

Inês também por ter você no corpo da UEMS como funcionária; 

é uma honra, qualquer um queria você, nós sabemos que 

quando você entra, você entra com cabeça, você entra com 

coragem; então eu quero finalizar dizendo, continue sendo 

essa pessoa que você é, continue sendo a Aninha que todos 

nós conhecemos, muito obrigado! Senhor Presidente – dando 

sequência aos trabalhos da câmara - informação aos nobres 

pares das datas de realização da sessão solene de entrega 

do Título de Cidadão Naviraiense, assim como da sessão 

solene de entrega do prêmio 11 de novembro, informo aos 

nobres pares a fim de que os mesmos possam organizar suas 

agendas, que no dia 8 de novembro do corrente ano às 

dezoito horas e trinta minutos, ocorrerá a sessão solene de 

entrega do Título de Cidadão Naviraiense, assim como no dia 

14 de novembro do corrente ano às dezoito horas e trinta 

minutos, ocorrerá a sessão solene de entrega do prêmio 11 

de novembro; a gente consultou a secretaria dessa casa e a 

Aninha não tem o título 11 de novembro e os requisitos ela 

preenche para receber, então eu vereador Símon, vou 

entregar ano que vem, 2020, porque esse ano já não cabe 

mais; o título de 11 de novembro é uma honraria também para 

os cidadãos de bem que contribuiu com nosso município de 

alguma forma. 1ª Secretária fez a apresentação dos 

Projetos. Projeto de Decreto Legislativo nº 14/2019 de 

autoria da Vereadora Rosangela Farias Sofa e outros Edis; 
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que em súmula: Concede Título de Cidadão Naviraiense ao 

cidadão que especifica. (Senhor Jaime Dutra). 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 15/2019 de autoria da Vereadora 

Rosangela Farias Sofa e outros Edis; que em súmula: Concede 

Título de Cidadã Naviraiense à cidadã que especifica. 

(Senhora Aparecida Luiza de Souza). 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 

17/2019 de autoria do Vereador Símon Rogério Freitas Alves 

da Silva e outros Edis; que em súmula: Concede Título de 

Cidadã Naviraiense à cidadã que especifica (Senhora Maria 

Enedino 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. Projeto de Lei nº 35/2019 de autoria do Vereador 

Jaimir Jose da Silva; que em súmula: Dispõe sobre a 

implantação de avaliação oftalmológica para os alunos da 

Rede Municipal de Ensino do Município de Naviraí-MS. 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 Lei nº 

39/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal; que em 

súmula: Autoriza o Poder Executivo a qualificação de 

entidades como organizações sociais, e dá outras 
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providências. O Senhor Presidente perguntou ao plenário se 

é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às 

comissões para que possam analisar e dar os devidos 

pareceres no tempo em que confere o regimento interno. 

Projeto de Lei Complementar nº 09/2019 de autoria do 

Executivo Municipal; em regime de urgência; que em súmula: 

Dispõe sobre a concessão de reposição salarial aos 

servidores públicos municipais da educação básica, da 

administração direta, indireta e fundacional da Prefeitura 

de Naviraí. O Senhor Presidente colocou em discussão o 

regime de urgência. O Senhor Presidente colocou em votação 

o regime de urgência. Os Senhores Vereadores favoráveis 

permaneçam como se encontram, e os contrários se levantem, 

aprovado o regime de urgência. 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 disse que - 

aproveitando a entrada do projeto de reajuste salarial dos 

colaboradores da prefeitura, eu gostaria de comunicar os 

vereadores e vereadoras que ficam esses convocados para uma 

Sessão Extraordinária no dia 19 de setembro do corrente na, 

na próxima quinta-feira, às oito horas e trinta minutos, na 

sala de reuniões desta casa de leis, para a primeira 

discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 

09/2019 de autoria do Executivo Municipal. Assim como, para 

uma Sessão Extraordinária no dia 20 de setembro do corrente 

ano, às oito horas e trinta minutos na sala de reuniões 

desta casa de leis, para a segunda e última discussão e 

votação do referido Projeto de Lei Complementar. Projeto de 

Lei Complementar nº 10/2019 de autoria do Poder Executivo 

Municipal que em súmula: Dispõe sobre o funcionamento de 
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Escritórios Virtuais no Município de Naviraí, e dá outras 

providências. O Senhor Presidente perguntou ao plenário se 

é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às 

comissões para que possam analisar e dar os devidos 

pareceres no tempo em que confere o regimento interno. 1ª 

Secretária: Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de 

Informações, Indicações e Moções: Requerimento n° 163/2019 

de autoria do Vereador Símon Rogério Freitas Alves da 

Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o 

Senhor Welligton de Mattos Santussi, Gerente de Saúde, o 

Senhor José Mário Fernandes, Gerente do Núcleo de 

Vigilância em Saúde, requerendo as seguintes informações: 

a) atualização sobre as providências que estão sendo 

adotadas para o controle efetivo dos possíveis criadouros 

do mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do 

vírus Zika; b) se há cronograma de ações concernentes ao 

combate do mosquito Aedes Aegypti; c) se há plano de ações 

imediatas, caso aconteça um surto de dengue, chikungunya ou 

do vírus Zika no município. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor Símon; senhor 

presidente Fi da Paiol, nobres edis, público presente, a 

todos que nos acompanham através da Rádio Cultura FM e 

também pelas redes sociais, embora o requerimento tenha 

ficado um pouco comprido, a nossa cobrança é bem simples, é 

a respeito da prevenção da dengue, a gente teve semana 

retrasada aqui perguntando se havia alguma coisa e não 

chegou a resposta ainda, e o que nos preocupa é o seguinte, 

todo ano é a mesma coisa, todo ano dá o surto, daí vamos 

correr atrás, tentar sanar ou seja nunca conseguimos 

prevenir; temos informações nesse ano, que falta o veneno 

chamado malathion se eu não me engano, que é o governo 
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federal que fornece esse veneno para os municípios estar 

prevenindo esse problema da dengue, se não tem esse veneno, 

imagina nós com essa seca, não somos especialistas no 

setor, mas a gente se adentra ao assunto um pouco, porque é 

um assunto que interessa a toda nossa população, se não tem 

o veneno nessa seca, vai começar a chover e vai proliferar 

esse vírus que já tem um, já tem dois, já tem três, aí já 

tem zica, já tem um monte de coisa, e a gente depois não 

consegue se defender, não tem vacina isso aí; esse mal só 

se trata com prevenção e a gente não queria todo ano, ou 

toda sessão estar aqui discutindo a mesma coisa, mas 

infelizmente a gente se vê obrigado, porque a gente não vê 

ações voltadas para isso, a gente não vê ninguém fazendo 

nada; tudo bem que é o governo federal que tem que mandar, 

mas se ele não mandar, nós vamos ficar de braços cruzados? 

Assim como eu estou cobrando o Executivo Municipal, 

acredito que ele tinha que estender essa cobrança para o 

governo do estado, ao governo federal, para quem quer que 

seja, para que a gente não venha passar pelo mesmo problema 

de todos os anos, de criança com microcefalia, as grávidas 

preocupadas com isso; porque essa questão da dengue não 

basta a gente cuidar do nosso quintal, tem que ser uma 

coisa coletiva, o executivo, governo federal e estadual 

fazer a parte deles, e a gente não vê essas medidas sendo 

adotadas e tomadas; e a mesma coisa é a questão da gripe 

H1N1 H2N3, todo ano é a mesma coisa, todo ano é a mesma 

cobrança aqui do legislativo, a gente pedindo que o 

município adquira mais doses dessa vacina para poder 

vacinar nossa população que é grande, aí alegam que se 

comprar demais a vacina depois vai estragar, como vai 

estragar se tem um monte de gente que não toma e não 

consegue tomar, como que vai estragar alguma coisa que não 
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tem, a gente também não tem prevenção para essa bendita 

gripe, Naviraí já teve óbito, não adianta a gente esconder 

isso aí, não adianta a gente ir lá na rádio e falar que tá 

tudo bem, que está tudo tranquilo, que não há surto, se não 

há surto, eu não sei medir isso, mas a gente não pode ficar 

de braços cruzados vendo gente morrer, vendo pessoas chegar 

na Santa Casa de Naviraí com essa bendita gripe e ser 

diagnosticado com a gripe e pedir para ir para casa se 

cuidar, trancar no quarto, porque não tem leito, não tem 

leito para tratar as pessoas que estão com a gripe e não há 

preocupação; segundo o gerente de saúde, que tem a coragem 

de ir na rádio e falar para o pessoal ficar tranquilo, que 

está tudo sob controle, com aquela paciência dele que para 

mim já não cabe mais, eu não consigo mais conversar com 

ele, porque para mim ele dá muitas voltas e não chega numa 

solução, às vezes eu acho até que ele falta com a verdade. 

A vereadora Lourdes solicitou um aparte – quando se fala em 

H1N1, eu estou sabendo que tem oito pessoas com a doença na 

santa casa; essa semana uma pessoa fez o exame, deu a 

doença e o médico mandou ela se tratar em casa, então é uma 

coisa a se preocupar mesmo. A vereadora Cris Gradella 

solicitou um aparte – o que mais preocupa hoje, além disso, 

são as vacinas de rotina das crianças, porque bebês 

precisam da vacina H1N1 de rotina, não é só no período de 

gripe, que é entre abril e maio quando chegam as vacinas 

para a campanha, durante todo ano bebês precisam de duas 

doses da vacina e não tem, porque eu tenho filho pequeno, 

fui vacinar, não tem a vacina e não tem previsão de chegar, 

o ministério da saúde não vai mandar mais esse ano, é isso 

que eu tenho ouvido em todos os postos de saúde; então tem 

muitas crianças menores de um ano que não estão vacinadas, 

estão nascendo e não estão tomando a vacina, estão 
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desprotegidos e isso realmente é bem preocupante, a 

gerência de saúde tem que tomar alguma providência para 

garantir pelo menos essas do calendário básico do grupo de 

risco. O vereador Símon agradeceu as vereadoras pela 

contribuição e disse que da parte da gestão não tem essa 

preocupação, não tem vacinas para dar para as crianças e 

diz para todo mundo ficar tranquilo, como ficar tranquilo 

com a desgraça dessa gripe que está atingindo nossa 

população. O vereador Ederson Dutra solicitou um aparte – o 

que me deixa mais impressionado é o gerente de saúde ir à 

rádio e usar esse meio de comunicação pra falar que está 

tudo tranquilo; eu tinha um vizinho que recebeu um amigo em 

casa para o campeonato de pescaria e o mesmo veio a falecer 

com a gripe; outro amigo, o Profeta, a mãe dele foi para a 

santa casa, fez os exames, constatou a gripe, não tinha 

vaga para colocar no isolamento na santa casa, mandou pra 

casa, a nora do Profeta pegou a gripe e está em casa. 

Existe um remédio, o tamiflu, infelizmente o nosso 

município está dando o de 45 salvo engano, tem que ser 

medicado com o de 75; o que me deixa impressionado é dizer 

que não tem uma epidemia, mas está sim, hoje estamos 

vivendo uma epidemia no município, temos que ter 

responsabilidade com essas vidas, não podemos vir aqui e 

fazer política sobre o fato, mas é a realidade. Estive no 

velório do rapaz que infelizmente veio a óbito e não viu 

ninguém da prefeitura orientando, porque o caixão deveria 

estar lacrado e a família teria que estar em quarentena; o 

poder público não está tomando uma atitude com uma coisa 

tão séria, isso é uma questão de responsabilidade; acho que 

todos os gerentes da prefeitura e todos os vereadores estão 

vacinados, porque temos condições de vacinar, mas os menos 

carentes não estão vacinados; aqui nós oferecemos ajuda ao 
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prefeito, de devolver dinheiro dos cofres da câmara para se 

organizar e adquirir vacinas, mas precisamos ser provocados 

porque o tribunal de contas exige, é um procedimento que 

está na lei, mas o prefeito não mandou nenhum pedido, 

porque ele se acha autossuficiente para resolver os 

problemas e não precisa da ajuda de ninguém, mas enquanto 

isso, vidas estão sendo ceifadas infelizmente. Uma vacina 

no particular custa cento e cinquenta reais, mas para o 

poder público custa vinte reais; quando nos propomos a 

devolver duzentos mil reais para comprar vacinas, era pra 

ajudar, mas agora estamos nessa calamidade; não estou 

tentando criar pânico não, mas temos que nos precaver, 

procure a vacina, compre seu álcool em gel, se estiver 

gripado procure a santa casa, mas não fique muito tempo na 

santa casa fazendo visitas, só em caso de emergência. Para 

concluir quero falar da Cassems, até tenho uma reunião 

agendada com o senhor Ayache; um funcionário da prefeitura 

está com suspeita de gripe, foi pra Cassems, foi internado 

e me avisou que tinha que pagar cento e trinta reais para 

fazer o exame da gripe, senão não faria o exame, daí eu vi 

que estamos no fundo do poço mesmo; a pessoa está 

internada, tem convênio médico, está com suspeita da gripe, 

mas tem que pagar a parte cento e trinta reais para ser 

vacinado; já conversei como senhor João Inácio, tenho uma 

agenda com o senhor Ayache para resolver esse problema, 

porque quem vai conseguir resolver esse problema é a classe 

política, é o prefeito ter boa vontade, os vereadores, o 

deputado Onevan e os deputados que apoiamos. O vereador 

Símon agradeceu a contribuição dos vereadores através dos 

apartes e disse que essa é nossa preocupação mesmo, como 

que é que um ser humano tem coragem de ir numa rádio e 

dizer que está tudo bem, sendo que ele não tem capacidade 
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de resolver os problemas, será que vamos ter que esperar 

mais pessoas morrer para depois tomar uma atitude? Espero 

que o gerente de saúde, Welligton Santussi tenha dignidade 

em reconhecer as falhas que existe na sua gestão, 

reconhecer o que está dando errado e tentar consertar em 

vez de tentar ficar engando a população causando um clima 

de tranquilidade que não existe; e tudo isso é falta de 

planejamento do executivo, então planeja uma ação contra a 

dengue e contra a gripe e daí vai à rádio fazer discurso, 

enquanto não for feito, que tenha dignidade de correr atrás 

da situação e resolver os problemas; está faltando nessa 

pasta da saúde mais comprometimento, então fica aqui a sua 

indignação e sua cobrança. O Senhor Presidente colocou em 

votação, sendo aprovado. O Senhor Presidente disse que 

gostaria de agradecer ao vereador Júnior por ter 

representando a câmara municipal na promotoria numa 

importante reunião. Requerimento n° 172/2019 de autoria do 

Vereador Eurides Rodrigues; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Welligton de Mattos Santussi, 

Gerente de Saúde, requerendo informações sobre o andamento 

do processo de contratação de médico anestesista, para 

atender a demanda no Hospital Municipal Antônio Augusto dos 

Santos – Virote. O Senhor Presidente colocou em discussão, 

com a palavra o vereador autor – bom dia a todos; disse que 

gostaria de pedir ao prefeito e ao Welligton para serem 

mais humanos e não deixar as pessoas sofrendo, porque já 

recebeu inúmeras reclamações, mas na semana passada uma 

pessoa teve voltar pra casa porque não tinha anestesista 

para fazer a cesárea no hospital municipal. Espero que 

solucione esse problema. O vereador Simon disse que 

gostaria de fazer um relato – eu e a vereadora Cris 
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Gradella estivemos na quarta-feira no hospital e vimos 

realmente esse descaso, tinham várias cirurgias eletivas 

agendadas, partos e não tinha médico anestesista, inclusive 

foi comunicado ao prefeito e a câmara a falta do 

profissional, através de ofício pelo diretor da santa casa; 

e quando eu digo ao gerente de saúde para ter mais 

comprometimento e mais responsabilidade, uma das causas foi 

por essa falta de anestesista e também porque no mês 

passado do dia 25 ao dia 30 de agosto faltaria obstetra, 

ficando sem médico e a recomendação era pedir vaga zero 

para parto, que é uma vergonha para Naviraí, uma cidade que 

é referência em saúde no conesul, ter que pedir vaga zero 

para parto é o fim da picada e isso me incomodou demais, e 

agora tem a falta do anestesista; quando foi colocada sobre 

a questão do credenciamento, que teria que acelerar, não 

faltou comprometimento dessa câmara em aprovar e enquanto 

esteve na prefeitura foi uma das cobranças que fiz, mas 

está faltando uma documentação que o bendito gerente de 

saúde que tem que providenciar e mandar pra licitação, ele 

que é o responsável por isso, mas agora que foi publicado 

no diário oficial o credenciamento sobre a questão dos 

anestesistas, mas vai ter que esperar. A vereadora Cris 

Gradella solicitou aparte – de fato a gente acompanhou 

semana passada a questão da falta dos anestesistas no 

hospital, mas ainda temos preocupação; ontem novamente 

tivemos uma reunião, mas ficou de resolver hoje e mais uma 

vez com boa fé a gente acredita que vai ser resolvido; um 

dos anestesistas está há um ano e meio trabalhando na 

cidade sem contrato, ele tem contrato de plantonista, mas 

não, ele presta serviço todos os meses no hospital e quer 

um contrato formal, quer ser servidor; então fica difícil 

acreditar que realmente vai dar certo, e de fato dá muita 
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vergonha que um município do porte de Naviraí tenha que 

encaminhar parto, que é básico; Dourados já atende trinta e 

três municípios e ainda tem que fazer os partos daqui, 

assim não dá porque gera uma insegurança nas gestantes que 

estão para ganhar bebê, já tem o problema da falta do 

obstetra, que momentaneamente está resolvido, mas até 

quando também; eles botam toda expectativa no 

credenciamento que pra mim nada mais é do que burlar a lei 

de responsabilidade fiscal, é desonerar a folha de 

pagamento, terceirizar toda mão de obra médica, então ainda 

falta muita discussão para ser resolvido esse assunto. Um 

aparte da vereadora Lourdes – disse que a vereadora 

Rosangela fez reuniões para colocar o pessoal de 

histerectomia para fazer as cirurgias com certa urgência, 

mas tem uma funcionária minha que esta semana teve que 

arrumar dinheiro emprestado para pagar a cirurgia no 

hospital Cassems, porque ela não poderia passar na frente 

das demais no hospital municipal porque a fila ainda está 

muito grande, então eles mentem quando dizem que está tudo 

em ordem, não tem nada em ordem, não tem anestesista, não 

tem médicos de determinadas especialidades, então fica 

difícil acreditar em alguma palavra do gerente de saúde ou 

do próprio prefeito. O vereador Claudio Cezar solicitou um 

aparte – bom dia presidente, vereadores; mais uma vez 

estamos aqui lamentavelmente falando e cobrando saúde, eu 

acho que o prefeito tem que abrir a sua mente, ouvir e 

fazer uma reunião com a comissão de saúde da câmara, com os 

vereadores que ouvem as demandas da população, com o 

gerente de saúde, com o diretor do hospital, com todas as 

pessoas envolvidas na saúde para juntos dividirem 

responsabilidades e tentar resolver de fato, porque 

enquanto não fizer isso dificilmente irá resolver o 
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problema da saúde de Naviraí; sempre dizem que é preciso 

passar para uma OS, mas o estado vai assumir essa 

responsabilidade financeira do município, ou vai passar 

para uma OS e o município continuar bancando? Então, 

sinceramente é preciso fazer uma reunião para fortalecer a 

atenção básica e por médicos nos postos de saúde para 

aliviar essa demanda do hospital municipal, porque estamos 

aqui toda semana cobrando e está ficando até chato, vão 

continuar cobrando até resolver a situação, mas é preciso 

que o prefeito seja mais humilde e faça uma reunião para 

achar uma solução. O vereador Júnior solicitou um aparte – 

senhor presidente, nobres vereadores, público presente, 

estávamos justamente representando a casa numa reunião na 

sede do ministério público federal, com o prefeito, com o 

gerente de saúde, com a direção do hospital, com o 

ministério público estadual, com o conselho regional de 

enfermagem, discutindo a situação do hospital municipal; 

primeiro fazer couro com as palavras do vereador Fi da 

Paiol, porque mais uma vez está se pintando uma solução 

mágica, como já foi a lei do credenciamento que era só 

aprovar a lei que iria resolver os problemas de 

especialidades médicas, que de fato não aconteceu e 

acredita que não acontece tão cedo, infelizmente; agora a 

solução mágica inclusive falada pelo próprio prefeito na 

reunião, é a tal da OS e concorda com o vereador Fi que não 

é a solução e nunca foi, é uma opção de gestão, é uma 

possibilidade de modelo de gestão, mas não é a varinha 

mágica; toda essa discussão a respeito de gestão de saúde, 

do hospital municipal, da efetiva participação do governo 

do estado principalmente, foi provocada por esta casa de 

leis, já tivemos inúmeras reuniões, só com os vereadores, 

dos vereadores com a sociedade civil organizada, comissão 
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de saúde com gerente de saúde, os vereadores com o próprio 

prefeito, foram inúmeras reuniões que apontou soluções, 

discutiu viabilidade de determinadas soluções e no final 

das contas, àquilo que cabe ao executivo fazer, as atitudes 

que são prerrogativas exclusivas do chefe do executivo, 

simplesmente não acontecem; não é por falta de empenho dos 

vereadores, os vereadores tem corrido atrás e muito, mesmo 

a revelia do chefe do executivo, porque infelizmente a 

população não pode esperar; mas quando os vereadores 

colocam as críticas aqui, algumas vezes duras como foi da 

vereadora Lourdes, mas há ainda aqueles que acreditam que 

os vereadores estão perseguindo o prefeito e que as 

críticas prejudicam a cidade, mas não, a nossa obrigação é 

levar informação e conhecimento e tenho certeza que ninguém 

dos vereadores aqui faz a crítica apenas pela crítica, só 

para dizer que está errado e para apontar o dedo, muito 

pelo contrário, as críticas sempre vem acompanhada de 

possíveis soluções, pode não ser as melhores soluções, mas 

estamos sempre atuando e a disposição daqueles que tem 

interesse de construir juntos uma Naviraí melhor, cada um 

com a sua disposição, cada um com o seu partido e o seu 

posicionamento político, todos nós vereadores temos atuado 

no sentido de buscar melhorias para o nosso município. O 

presidente Simon agradeceu e disse que é exatamente isso, é 

uma soma de tudo, embora tenhamos lidado mais com 

frustrações do que com resultados, está faltando 

comprometimento e responsabilidade; mas temos que dar o 

mérito ao doutor Felipe pelo trabalho que está fazendo na 

santa casa, assim como aos outros médicos, Jackson, 

Rodrigues, Ronald, e ninguém está contente com o gerente 

Welligton, a situação dele está quase pior que a aceitação 

do prefeito, então de fato chegamos num ponto que não dá 
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mais para aguentar o jeito que a saúde de Naviraí vem sendo 

levada, é preciso ter responsabilidade. Um aparte do 

vereador Ederson Dutra – eu comungo do mesmo pensamento de 

indignação a respeito da falta de anestesista, nem no tempo 

do João Cardoso ficamos sem anestesista e sem a população 

ser assistida por um profissional médico; aqui já perdemos 

anestesista, otorrino, ortopedista, cardiologista, 

oftalmologista, pneumologista, fisioterapeuta, a saúde foi 

desmontada no município de Naviraí; foi muito falado na 

campanha que iria melhorar muito a saúde, mas como estava 

na época dos prefeitos anteriores? Porque pra mim o melhor 

prefeito na saúde foi o deputado Onevan de Matos, fez a 

santa casa, postos de saúde, centro odontológico, toda 

infraestrutura da saúde e da educação foi o deputado Onevan 

que fez, e o prefeito não pode procura-lo para conversar e 

colher um pouco da experiência dele? O prefeito Izauri 

precisa entender que ele precisa de ajuda, tem que descer 

do pedestal, porque não é só a saúde que está complicada, 

são todos os setores da prefeitura que está complicado; 

essa é a gestão Izauri, só tem falácias; e quando chamou o 

prefeito de fanfarrão, muitas pessoas achou que eu estava 

desacatando ele, mas no dicionário fala que fanfarrão só 

tem falácia, se diz corajoso, mas que no final é um 

covarde, infelizmente é isso; e o presidente está de 

parabéns pelo desabafo e foi um desperdício o senhor ter 

ficado apenas cinco dias, se vossa excelência voltar e 

ficar pelo menos por trinta dias me convide, eu faço 

questão de descer e fazer parte do seu secretariado, porque 

eu duvido que nós, em trinta dias não colocamos a casa em 

ordem, chamamos a Cris Gradella para ser a secretária de 

saúde e fica tudo resolvido. O presidente agradeceu e disse 

que é isso, ficamos indignados e com as mãos atadas sem 
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saber o que fazer, mas procurando alguma forma de ajudar a 

resolver os problemas. Com a palavra o vereador Fabiano 

Taquara – bom dia senhor presidente, nobres vereadores, 

público presente e ouvintes da rádio, já são dois anos e 

nove meses que estamos batendo aqui na mesma tecla para o 

prefeito ouvir os vereadores, mas infelizmente isso não 

aconteceu até hoje e acredita que nem vai acontecer. O 

Senhor Presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

Requerimento n° 173/2019 de autoria do Vereador Ederson 

Dutra; 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 Caroline Touro Beluque Eger, Gerente de 

Educação e Cultura, requerendo informações sobre a 

possibilidade de serem proporcionados mais recursos, por 

parte das gerências competentes, para auxiliar os jovens 

que participam dos times de beisebol do município. Embora o 

auxílio da Prefeitura Municipal, ao fornecer o ônibus para 

os atletas, seja de grande ajuda, nossos atletas do 

beisebol, que elevam o nome do município de Naviraí no 

estado e no país, necessitam de diversos materiais, que 

contribuirão para o aprimoramento, cada vez maior, do 

desempenho da equipe. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, em seguida em votação, sendo aprovado. 

Requerimento n° 175/2019 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, requerendo informações atualizadas e o 

cronograma das obras do novo Cemitério Municipal. Lembrando 

que informações já foram anteriormente solicitadas por esta 

Casa de Leis, por meio dos Requerimentos n° 26/2017, n° 
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35/2018 e do Requerimento nº 113/2018, no qual a Gerência 

de Obras informou que as obras já haviam sido iniciadas. 

Contudo, após 1 ano, não temos perspectiva da conclusão da 

referida obra. O Senhor Presidente colocou em discussão, 

com a palavra o vereador autor, é mais uma situação que 

precisa ser resolvida, houve até um avanço com a aquisição 

do terreno na gestão anterior, nessa foi apresentando um 

projeto aqui na câmara de um novo cemitério, mas já estamos 

caminhando para o final do terceiro ano de mandato e não 

vemos essa situação próxima de ser resolvida, nem sequer 

perspectiva de que realmente daqui a uns meses teremos de 

fato um novo cemitério, então mais uma vez está pedindo 

informações. O Senhor Presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. Requerimento n° 176/2019 de autoria do Vereador 

Claudio Cezar Paulino da Silva; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, requerendo informações a respeito da 

pavimentação asfáltica nas ruas: Projetada A, Rosinha 

Rodrigues Cordeiro, Vera Cruz, Severo Alves dos Santos, 

Joaquim Cardoso Castro, José de Oliveira, Jose Cleberson 

Pereira, Norte Sul, Maria Rosa Ianchuki, localizadas nos 

Jardim Paraíso, sobre: a) os motivos pelos quais a referida 

pavimentação não foi concluída; b) os motivos pelos quais a 

pavimentação não foi reiniciada; b) previsão de reinício; 

c) previsão de finalização; d) outras informações que esta 

respeitosa Gerência julgar necessária. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, em seguida em votação, sendo 

aprovado. Requerimento n° 177/2019 de autoria do Vereador 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 
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Gerente de Obras, requerendo que seja encaminhado a esta 

Casa de Leis, um relatório acerca das obras de drenagem e 

pavimentação asfáltica do bairro Jardim Paraíso, detalhando 

os nomes das ruas contempladas, as fontes de recurso e o 

ente responsável pela execução das obras. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, em seguida em votação, 

sendo aprovado. Indicação n° 141/2019 de autoria do 

Vereador Josias de Carvalho 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, indicando que seja 

construído um quebra-molas provisório na Avenida Dourados, 

entre as ruas Nagazaki e Yokossuka e outro entre as ruas 

Inglaterra e Faustino Andrade da Silva, próximo à Escola 

Estadual Juracy Alves Cardoso, até a reativação da lombada 

eletrônica, existente no local. O Senhor Presidente 

solicitou à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. Indicação n° 151/2019 de autoria das Vereadoras 

Lourdes Elerbrock e Rosangela Farias Sofa; 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 Adriano José 

Silvério, Gerente de Esportes e Lazer, indicando que seja 

elaborado um projeto que contemple a iluminação, a reforma 

dos banheiros e o adequado abastecimento de água no Estádio 

Pacolão, localizado no Bairro Jardim Progresso. A vereadora 

Lourdes solicitou a palavra - ocorre que o pessoal está 

brincando e jogando bola durante as manhãs de domingos 

porque não há iluminação, não há um poste sequer ali, tem 

uma caixa d'água, mas não tem o encanamento, e também os 

banheiros estão todos depredados, eles gostariam que a 

prefeitura tomasse uma providência, porque com esse calor é 
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muito difícil e já tem gente que já teve problemas de saúde 

por conta do calor excessivo pela manhã, então eles 

gostariam de jogar a noite após a chegada do trabalho; 

também é um pessoal que faz um trabalho social ali na 

redondeza, está ajudando a prefeitura de alguma forma, 

porque a gente sabe que o desemprego está geral, muita 

gente não tem o que comer e eles estão colaborando. Muito 

obrigada! A vereadora Rosangela solicitou a palavra - eu 

gostaria de assinar com a senhora porque eu conheço esse 

trabalho, eu conheço essa equipe, eu sei o quanto esse 

pessoal tem ajudado e o quanto isso faz bem para eles, e 

fornecer um local com condições adequadas para esse pessoal 

fazer suas atividades físicas, é no mínimo a nossa 

obrigação. Com a palavra o vereador Fi da Paiol – uma 

indicação muito pertinente e por coincidência estive lá 

ontem à tarde, até fiz algumas fotos do banheiro e mandei 

para nossa chefe de gabinete para tomar providências, não 

sabia que a senhora iria entrar com essa indicação hoje, 

mas gostaria também de assinar junto essa indicação, porque 

realmente está um abandono aqueles banheiros, uma coisa 

horrível. O Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária que 

faça o encaminhamento da mesma com as assinaturas dos 

demais vereadores que queiram assinar. Indicação n° 

152/2019 de autoria da Vereadora Lourdes Elerbrock e outros 

edis; 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 seja realizada, com urgência, a 

troca de lâmpadas queimadas e danificadas nas Avenidas Nova 

Andradina e Bataiporã, em toda a extensão das mesmas. A 

vereadora Lourdes solicitou a palavra - o Fabiano está me 

pedindo que a gente coloque aqui também a Avenida Caarapó e 
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aí assinamos juntos. O Senhor Presidente informou que o 

vereador Fabiano Taquara e a vereadora Rosângela irão 

assinar também; em seguida solicitou à 1ª Secretária que 

faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 153/2019 de 

autoria do Vereador Fabiano Domingos dos Santos; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para a Senhora Ana Paula Krambeck 

Silva Rocha, Gerente de Obras, com cópia para o Senhor 

Emerson Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo de Trânsito 

Municipal, indicando a reconstrução do redutor de 

velocidade, do tipo quebra-molas, na Avenida Mato Grosso, 

defronte à Capela do Pax Primavera. O Senhor Presidente 

solicitou à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. Indicação n° 154/2019 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, 

indicando que seja realizada a instalação do esgoto 

sanitário no bairro Jardim América. O Senhor Presidente 

solicitou à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. Indicação n° 155/2019 de autoria do Vereador Símon 

Rogério Freitas Alves da Silva; expediente endereçado ao 

senhor Gessé da Silva Andrade, Gerente de Serviços 

Públicos, indicando a implantação de um cronograma, para 

manutenção da iluminação pública no Município de Naviraí-

MS. Com a palavra o vereador autor - essa indicação é para 

poder atender os bairros da cidade de uma vez, para não 

ficar vai ali, vem aqui, um pede numa rua, outro pede em 

outra e acaba que não atende, vão trocar lâmpada na frente 

de uma casa e uma rua para frente eles não trocam, então a 

gente tá pedindo aqui que o Gessé, que bem pouco também vem 

fazendo frente aquela pasta, que ele se dedique a pelo 
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menos na iluminação pública e emita esse cronograma, vai ao 

Jardim Progresso e faz o bairro inteiro, vai ao Harry 

Amorim e faz, porque o Gessé é mais um que eu não sei o que 

tá fazendo lá na frente daquela pasta, porque tudo que pede 

não faz e tudo tem uma desculpa, só faz depois que alguém 

falou e leva a gente na conversinha também. Um aparte da 

vereadora Lourdes - eu acho que ele deveria ter uma pessoa 

que fizesse uma caminhada todos os dias ou pelo menos umas 

duas vezes por semana nos bairros, passar por todos os 

bairros para verificar, porque não é só ali aonde eu vi, 

onde você viu, ou outra pessoa viu, teria que ter uma 

pessoa que corresse atrás e visse. O vereador Simon - isso 

que a gente está pedindo, que eles peguem um bairro e faça 

aquele bairro, depois vai para outro bairro, porque senão 

vai num lugar e no outro e não acaba, e não é culpa deles é 

culpa do gestor por não organizar. Um aparte do vereador Fi 

da Paiol – estava comentando com os vereadores aqui, nós 

temos aquela baixada no bosque que vai para o Jardim 

Paraíso, que até hoje não iluminou um dia, é um breu a 

noite; tem poste e está todo montado para iluminação, só 

que ainda não conseguiu um dia de iluminação naquele local, 

na Avenida Amambaí subindo para Jardim Paraíso, onde ficam 

os ciganos sempre, tem toda iluminação já montada, só que 

não conseguiram acender as lâmpadas à noite, é 

impressionante; a Ipuitã a gente nem fala mais tanto que já 

cobramos aqui, então tem coisinhas que Naviraí precisa 

mostrar a cara, precisa mostrar que tem gente preocupado e 

que está cuidando de Naviraí. O vereador Símon - exatamente 

isso que a gente está colocando aqui, que é organização, é 

mais uma vez a gente falando de planejamento, e as pessoas 

que estão a frente das pastas que a gente cobra não tem a 

dedicação e o comprometimento que a cidade merece, então é 
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uma cobrança que a gente indica na esperança de ser 

atendida. O Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária que 

faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 156/2019 de 

autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino da Silva e outros 

Edis; expediente endereçado ao senhor Luis Roberto Martins 

de Araújo, Diretor Presidente da Agência Estadual de Gestão 

de Empreendimentos-AGESUL, com providências para o senhor 

Stefano Andrade de Brida, Diretor Regional da Agência 

Estadual de Gestão de Empreendimentos-AGESUL, indicando a 

reforma da ponte localizada na MS-145 que leva ao 

Assentamento Juncal, com a colocação de guard rail e de 

sinalização, localizada no município de Naviraí, Estado de 

Mato Grosso do Sul. Com a palavra o vereador autor – faço 

essa solicitação a Agesul que tome providências com aquela 

ponte, que precisa de uma reforma já faz tempo e essa 

semana aconteceu um acidente até por falta de sinalização, 

o carro acabou caindo da ponte, já faz tempo que está 

cobrando e mais uma vez pede aqui; também tem uma ponte da 

Fazenda Concórdia que tem que ser reformada, já faz muito 

tempo que não tem uma manutenção adequada, então estou 

fazendo essa indicação para o governo do estado, para dar 

uma atenção a essa ponte. A vereadora Rosângela solicitou a 

palavra – na verdade todos nós devemos assinar, porque não 

é só a Juncal, tem um frigorífico, tem acesso a todas as 

fazendas, a assentamento e essa responsabilidade é do 

governo e tem que ser assumida por ele, então poderíamos 

todos nós assinar, pedindo a atenção do governo para essa 

ponte. O Senhor Presidente disse - a pedido da vereadora 

Rosângela é para todos os vereadores assinar, os favoráveis 

permaneçam como se encontram e os contrários se levantem, 

aprovada assinatura de todos os vereadores na referida 

indicação. O Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária 
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que faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 157/2019 

de autoria do Vereador Josias de Carvalho; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para o ao senhor Gessé da Silva 

Andrade, Gerente de Serviços Públicos, indicando que sejam 

instalados banheiros químicos, masculinos e femininos, nas 

praças públicas do nosso município, uma vez que muitas 

pessoas têm feito uso e transitado nesses lugares, e não 

estão tendo acesso à sanitários públicos. Com a palavra o 

vereador autor - hoje cresceu muito o número de pessoas que 

querem cuidar do seu visual, do seu corpo, querem malhar, 

querem fazer caminhada, andar de bicicleta, e eu fui 

procurado já por várias vezes por amigos que fazem 

caminhadas, passam pelas praças do município, de bicicletas 

e não tem um local para tomar uma água gelada, não tem o 

local para poder fazer suas necessidades fisiológicas, e a 

gente está cobrando nesse momento um banheiro químico, isso 

é o mínimo, até porque o custo desse banheiro também para 

poder mantê-lo, é mínimo, não vai onerar os cofres públicos 

do município, de uma forma espantosa, então estou pedindo 

aqui com muito carinho para esse pessoal que me procurou, 

pessoal que pratica esporte e se for possível, eu sei que é 

possível, basta o prefeito se sensibilizar e atender esse 

pedido. O Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária que 

faça o encaminhamento da mesma. Moção de Congratulação n° 

071/2019 de autoria do Vereador Ederson Dutra; expediente 

endereçado ao Senhor Augusto César Canesin, Médico 

Especialista em Ortopedia e Traumatologia do Município de 

Naviraí-MS, apresentando nossas mais sinceras 

congratulações, respeito e admiração a esse profissional, 

pela forma como tem desempenhado seu trabalho no Centro de 

Especialidades Médicas do nosso município e no Hospital 
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Municipal Antônio Augusto dos Santos - Virote. O seu 

trabalho, sempre exercido com muita eficiência, qualidade, 

dedicação e respeito aos pacientes, contribui 

significativamente na qualidade de vida e na melhoria da 

saúde da população naviraiense. Sendo assim, renovamos as 

nossas congratulações e ficamos felizes em poder reconhecer 

e congratular tão valioso profissional, em nome do Poder 

Legislativo Municipal. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor - essa moção ao 

doutor Augusto Canezin, é uma das várias que vai entrar 

nessa casa de leis através da minha pessoa, toda semana eu 

vou fazer uma moção para um médico e eu escolhi o doutor 

Augusto Canezin, porque muitas vezes nessa casa de leis até 

pelo vereador Márcio do Araguaia, é falado muitas coisas 

sobre esse médico e na realidade a gente tem que saber a 

história que vem por trás desse médico; esse médico vem 

atendendo o município de Naviraí muitos anos, e merece o 

respeito dessa casa de leis e da população, operou muitas 

pessoas, continua operando; o grande problema do município 

de Naviraí é o apoio que ele não tem, é o apoio que os 

médicos não tem, do mesmo caso que acontece nesta casa de 

leis, muito interesse político, aqui tem muito interesse 

político, fulano é amigo de ciclano, eu preciso trazer para 

trabalhar na santa casa porque é o melhor ortopedista de 

todos os tempos, mas não valorizamos o nosso, o que tá lá 

cumprindo com o seu horário, atendendo, trabalhando e 

muitas vezes é criticado, não é reconhecido, então começo 

essas moções pelo doutor Augusto Canezin, pelo serviço 

prestado no município de Naviraí. O Senhor Presidente 

colocou em votação, sendo aprovada. Moção de Congratulação 

n° 065/2019 de autoria do Vereador Símon Rogério Freitas 

Alves da Silva; expediente endereçado ao Senhor Laércio 
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Couto Lemos, apresentando nossas sinceras congratulações 

pela excelência de suas poesias, de suas composições e do 

trabalho que realiza como artista plástico. O Senhor 

Laércio Couto Lemos iniciou sua carreira como poeta em 

1983, criando o poema “Homem do Espaço”, uma homenagem ao 

aviador. O senhor Laércio já foi membro da Academia de 

Artes de Mato Grosso do Sul e, atualmente, é pedagogo. Ele 

compõe músicas, poemas e realiza trabalhos de artes 

plásticas, sendo um dos grandes representantes da cultura 

naviraiense. O senhor Laércio é um desses raros talentos, 

que encantam a vida, construindo um universo de sonhos, 

imaginação, e dotado de refinada e apurada reflexão 

cultural. Esteve no dia 31 de agosto, do corrente ano, na 

TV Morena, afiliada da TV Globo, apresentando o seu 

trabalho, que é 100% (cem por cento) autodidata, além de 

sua significativa contribuição na participação em eventos 

escolares, compartilhando a sua trajetória no meio 

artístico. No dia 3 de setembro, brindou-nos com a sua 

presença em nossa sessão ordinária, acompanhando os 

trabalhos legislativos. Diante do brilhantismo de seus 

trabalhos culturais, não poderia deixar de aplaudir e 

parabenizar o senhor Laércio pelos seus talentos, e por 

representar de forma ilustre, por meio de sua mestria, o 

município de Naviraí. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor – a vereadora 

Rosangela na sessão passada quando não estava presente já 

fez uma homenagem a ele, então faço dos cumprimentos da 

vereadora os meus cumprimentos a este artista que muito nos 

orgulha. O Senhor Presidente colocou em votação, sendo 

aprovada. Moção de Congratulação n° 072/2019 de autoria do 

Vereador Símon Rogério Freitas Alves da Silva; expediente 

endereçado ao Senhor Doutor Daniel Henrique Lopes, Diretor 
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da UFMS-Naviraí/MS, extensivo a todos da comissão 

organizadora do III Encontro Internacional de Gestão, 

Desenvolvimento e Inovação - EIGEDIN, apresentando nossos 

calorosos e sinceros cumprimentos, parabenizando-os pelo 

ilustre III EIGEDIN, que ocorreu entre os dias 10 e 13 de 

setembro, do corrente ano, na Fundação Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul-UFMS, no município de Naviraí-MS. Não 

poderíamos deixar de manifestar o nosso reconhecimento a um 

evento concebido e organizado pelo Curso de Administração, 

do Câmpus de Naviraí, e pelo Núcleo de Pesquisa em Gestão, 

Desenvolvimento e Inovação (NGDI), da Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul, com amparo de diversos parceiros. 

Desse modo, acreditamos que a dimensão do referido evento 

extrapola o aspecto puramente educacional e econômico, na 

medida em que envolvem as áreas científicas, sociais, 

ambientais e culturais, questões essas, imprescindíveis, 

que são a base de um processo de desenvolvimento 

sustentado, por meio de discussões nos seguintes eixos 

temáticos: Gestão de organizações públicas; Inovação e 

tecnologias; Educação, saúde e sociedade; Desenvolvimento 

local/regional. A abertura do vultoso evento ocorreu na 

Associação Comercial e Empresarial de Naviraí-ACEN, no dia 

10 de setembro do corrente ano, para credenciamento, mesa 

de abertura e mesa redonda com o tema “Inovação como 

combustível para o Desenvolvimento”. Nos dias seguintes, no 

Câmpus de Naviraí da UFMS, foram feitas apresentações de 

trabalhos e minicurso; mesa redonda e oficinas/minicursos; 

roda de conversa, mostra de empresas e encerramento. O III 

EIGEDIN propiciou a oportunidade de troca de experiências 

sobre os principais bloqueios que impedem o desenvolvimento 

local e regional, bem como fomentou a discussão sobre 

oportunidades e novas alternativas, proporcionadas pela 
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interação entre o público, o privado e a sociedade. Sendo 

assim, nobres pares, a relevância de iniciativas como essas 

devem ser exaltadas. O EIGEDIN efetiva-se como um evento 

primordial, para reunir e integrar, além da comunidade de 

Naviraí e região, os pesquisadores e os acadêmicos de 

instituições nacionais e internacionais, no debate em torno 

dos desafios e oportunidades de desenvolvimento. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, em seguida colocou em 

votação, sendo aprovada. Moção de Congratulação n° 073/2019 

de autoria do Vereador Fabiano Domingos dos Santos e outros 

edis; expediente endereçado ao Senhor Fernando Tadashi 

Kamitani, Presidente da Comissão Organizadora do II Torneio 

de Pesca do Rio Amambaí, e extensiva aos demais membros da 

Comissão, apresentando nossas sinceras e cordiais 

congratulações pela realização do II Torneio de Pesca do 

Rio Amambaí. Foi realizado no dia 08 de setembro do 

corrente ano, o II Torneio de Pesca do Rio Amambaí. O 

torneio contou com 68 inscrições de duplas de pescadores. A 

largada da competição aconteceu às 8h, com chegada às 13h e 

30 min. As expectativas foram superadas, não havendo 

incidentes no leito do rio, onde foi praticado o torneio de 

pesca. Tudo correu dentro da normalidade, com a obediência 

e o cumprimento de todas as regras propostas no torneio, 

pelos inscritos na competição. A premiação foi dividida nas 

seguintes categorias: de maior peixe com escamas; maior 

peixe de couro e maior variedade de espécies. No final do 

torneio, aconteceu o sorteio de uma carreta para barcos e 

um barco de alumínio, totalizado uma premiação no valor de 

R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), aos 

participantes do evento. 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, 



                       
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

estimulando, assim, futuras realizações de eventos como 

esse, realizado na nossa cidade. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, em seguida colocou em votação, sendo 

aprovada. Tribuna. O Senhor Presidente convidou para fazer 

uso da tribuna, a Vereadora Rosangela Farias Sofa – boa 

tarde a todos que se fazem presentes e aqueles que 

continuam nos ouvindo pela rádio, obrigado a presença do 

pessoal do Wilson e do pessoal do rapaz da Santa Casa que 

está aqui também; em primeiro lugar eu quero dizer que no 

almoço de domingo que aconteceu na Seleta, em prol do 

Hospital do amor, mas antes de falar do almoço, desejar 

muito sucesso, muita saúde e que Deus prospere na vida de 

todos vocês que dedicaram todo esse tempo que vocês 

trabalharam em prol do Hospital do amor, através da pessoa 

do Dr Wilson, através da sua esposa, através da sua equipe, 

o pessoal que pediu doação dos animais para o leilão, 

pessoal do leilão, também o pessoal que realizou o almoço, 

dizer o quanto é importante uma sociedade unida em prol de 

uma causa justa, realmente a gente viu o sucesso deste 

trabalho, sendo ali vislumbrado por todos, é cansativo, mas 

é prazeroso e Deus sempre estará conosco nessas atividades 

e quando ele está na causa, não tem como dar errado, então 

realmente é sucesso; dizer que nesse almoço foi lançado a 

campanha: “tampinha no chão não”, as mulheres da Casa da 

Amizade, através da presidente Marli, juntamente com a 

câmara municipal e a Prefeitura Municipal, abraçou essa 

causa, então nós aqui da câmara, já estamos imbuídos de 

coletar tampinhas, a Prefeitura Municipal através das suas 

gerências também vão trabalhar na coleta dessas tampinhas; 

são aquelas tampinhas de plástico duro, as tampinhas de 

refrigerante, tampinhas de pasta de dente, de nescau, de 

água, de leite, de shampoo, de amaciante, de condicionador, 
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de remédios; a coleta dessas tampinhas serão para doar para 

o hospital do amor de Barretos, fazendo esse trabalho a 

Casa da Amizade, a Câmara Municipal e o município de 

Naviraí através da prefeitura, está assumindo um 

compromisso, uma responsabilidade social e ambiental quando 

se trabalha para retirar material reciclável do meio em que 

vivemos para termos condições de trocar esse material por 

cadeiras de rodas, também estamos pensando no próximo, que 

precisa de uma qualidade de vida melhor, de uma mobilidade, 

que é o caso da cadeira de rodas, estamos pensando no meio 

que nós vivemos, para estar limpando o nosso meio ambiente, 

tirando de lá o material reciclável que tem valor; então 

assumir essa campanha através da Marli e todas as mulheres 

da Casa da Amizade, é um ato de amor, de amor ao próximo e 

de amor ao meio ambiente, por isso eu uso essa tribuna 

neste momento, esse veículo de comunicação para parabenizar 

a equipe da casa da amizade, por tamanho envolvimento, 

tanto no momento social, quanto para o meio ambiente; dizer 

que essa câmara municipal na pessoa da vereadora Rosângela 

e de todos os vereadores, e a Prefeitura Municipal através 

de todos as gerências estarão imbuídos nessa campanha junto 

com vocês, e que cada 1.000 tampinhas que nós conseguimos, 

será uma cadeira de roda para o nosso município; quero 

também agradecer a todos que estiveram presentes aqui na 

nossa homenagem a Aninha, dizer Aninha que você semeou 

sementes durante sua vida e as flores que demos hoje, foram 

o sucesso das sementes que você semeou em terra fértil, por 

isso parabéns! Você nunca esteve sozinha, do seu lado 

sempre estiveram amigos, esses amigos que hoje te oferecem 

flores. Parabéns! Parabéns a toda comunidade de Naviraí que 

vem assumindo responsabilidades e construindo histórias. 

Obrigada e tenham todos, uma ótima semana. O Senhor 
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Presidente convidou para fazer uso da tribuna, o Vereador 

Claudio Cezar Paulino da Silva – agradecer a presença do 

Cido cego que está aqui desde o início da sessão 

acompanhando atentamente a fala dos vereadores, tem coisas 

que ele concorda e quando não concorda já balança a cabeça, 

obrigado pela presença Cido. Wilson responsável pela frota 

da saúde, fazendo um belo trabalho com a equipe, quando a 

gente não tem reclamação aqui é porque a coisa está 

funcionando, então a gente tem que parabenizar, porque 

primeiro chega a reclamação é no Vereador, não chegou 

reclamação tem que dar os parabéns porque a coisa tá 

funcionando; parabenizar primeiramente a professora Carol 

da educação pelo belíssimo projeto que fez nas escolas, do 

folclore sul-mato-grossense, no qual eu tive a honra de ser 

convidado para participar, onde eu pude estar com as 

crianças contando a história das viagens, do estradão, como 

era antigamente o transporte do gado nas estradas, o toque 

do berrante, o que significa o toque do berrante, para mim 

foi muito gratificante; pude acompanhar nas creches esses 

dias que eu estive lá, a dedicação daquelas professoras, 

das pessoas que trabalham na educação, cuidando dos nossos 

filhos com carinho, aquele entusiasmo, todas as professoras 

me convidou também para falar com os alunos nas salas, 

fizeram bastante perguntas, então a gente viu que realmente 

se interessaram, foi um projeto muito bacana, só tem que 

agradecer a todas as escolas  das quais eu participei, a 

convite da Gemed, das diretoras, das coordenadoras das 

escolas, então mais uma vez agradece pelo trabalho 

brilhante que fazem com nossas crianças; as vezes não são 

valorizadas o quanto deveria, falando em termo de salário e 

de remuneração, mas trabalham por que amam o que faz; e não 

poderia deixar também de parabenizar a Aline e todas as 
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atletas que foram representar Naviraí na corrida de 

Umuarama, no qual veio para Naviraí várias medalhas, a 

Aline foi campeão no geral, então é muito gratificante 

poder estar ajudando as pessoas no pouco que a gente pode, 

e levar o nome de Naviraí para todo o Brasil; tivemos 

várias competições de Naviraí esse final de semana e foi 

muito bem representada; então quero aqui realmente 

parabenizar todos em nome da Aline, todos competidores, que 

foram representar Naviraí a nível nacional em várias 

cidades do nosso Brasil; agradecer aos ouvintes da Rádio 

Cultura que está até agora nos ouvindo, hoje tivemos uma 

sessão muito produtiva, foi cobrado várias situações 

relevantes para o município de Naviraí, sempre cobrando 

para o bem do município; cobramos também que prefeito 

convide todas as pessoas envolvidas na saúde para que faça 

uma grande reunião, para que a gente de uma vez por todas 

resolva esse problema da saúde, que a gente sabe do 

trabalho do pessoal que está trabalhando lá, já estive 

várias vezes no Hospital Municipal e quando vemos que 

aperta e tem muita gente, chamamos o terceiro médico, 

quarto médico, mas a equipe continua mesma, então tem que 

desdobrar, não é fácil, estive acompanhando, conversando 

com os profissionais da saúde do hospital municipal, e vejo 

que o caminho é fazer uma reunião com todos os 

representantes da saúde, as pessoas que estão na ponte, a 

comissão permanente de saúde da câmara, o conselho também 

de saúde, para que tentamos achar um caminho a curto prazo, 

para resolver até que passe para uma OS que vai ser a longo 

prazo, não vai ser para agora, então vamos ouvir os 

trabalhadores, quem tá lá trabalhando; prefeito mais uma 

vez eu peço aqui, que o senhor ouça essas pessoas e que 

faça o que for melhor para todos; então vamos mudar a 
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gestão do hospital municipal, a gestão dos postos de saúde, 

da atenção básica também, colocando mais gente, um diretor 

no hospital e vamos mexer no que tem que mexer lá, para que 

ande, a gente vê o trabalho das pessoas, o tanto que se 

dedicam, mas às vezes falta dar uma organizada no geral, 

porque as pessoas que estão trabalhando no hospital 

municipal estão sobrecarregadas; agradece a Deus por mais 

esse dia e muito obrigado a todos. O Senhor Presidente 

convidou para fazer uso da tribuna, o Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior - cumprimentou excelentíssimo senhor 

presidente, excelentíssimos vereadores, vereadoras, público 

que se faz presente nessa casa de leis, bom dia a todos 

aqueles que nos ouvem pela rádio Cultura, já quase boa 

tarde, primeiro quero destacar aqui uma cobrança que nós 

temos feito e fizemos muito constantemente, hoje entrou 

aqui e falo aqui aos servidores públicos municipais, deu 

entrada nesta casa de leis o projeto de lei que implanta a 

reposição salarial, os 3.75 para os servidores de um modo 

geral e os 4.17% para os professores respeitando o piso 

nacional salarial; dizer do nosso compromisso com a 

celeridade desse processo, aquilo que anunciei nas últimas 

duas semanas de que ao dar entrada, que ele precisaria 

necessariamente entrar hoje, como de fato aconteceu na 

última hora e que precisaria de duas votações em sessões 

extraordinárias para ter tempo hábil do RH da prefeitura 

conseguir de fato fazer as alterações no sistema e 

conseguir pagar ainda no final desse mês o reajuste 

salarial, então nós teremos duas sessões extraordinárias 

uma na quinta e outra na sexta; e na sexta-feira mesmo, 

como a sessão é na parte da manhã, esse projeto já deve 

descer para prefeitura para poder tomar as medidas cabíveis 

para implementar de fato o reajuste salarial dos servidores 
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públicos municipais; dizer para os servidores que a essa 

altura do campeonato, com toda franqueza, dificilmente a 

gente vai ter condição de discutir qualquer detalhe do 

projeto, dificilmente, nós temos duas votações que precisam 

acontecer necessariamente na quinta e na sexta, então 

provavelmente o projeto deve ser aprovado na íntegra, 

exatamente como veio da prefeitura e nós entendemos que a 

principal discussão é e deve ser feita sempre com os 

sindicatos das categorias, entendendo como sindicato a 

entidade que representa a todos os servidores e entendendo 

essa entidade  e essa discussão através das assembleias 

onde dá ampla participação aos servidores públicos 

municipais; dizer que infelizmente nós nunca tivemos uma 

situação dessa natureza, de chegar ao mês de setembro com o 

reajuste ainda sem ser votado sem ter sido votado, sem ter 

sido implementado pela prefeitura, mas para não dizer que a 

gente tá pegando no pé, antes tarde do que nunca, já havia 

preocupação de servidores, inclusive nossa aqui, de que 

esse projeto nem viria, então ainda bem que veio no último 

dia, mas veio, agora um projeto que ficou na prefeitura no 

mínimo três meses podendo ser encaminhado e à Câmara deve 

aprovar em coisa de quatro dias, porque o nosso compromisso 

é com o servidor e nós não vamos abrir mão disso; dizer 

também que entrou hoje e é uma questão que nós vamos 

debater a fundo, vereador que me antecedeu falou a respeito 

dela, que é a questão da OS, da gestão do Hospital 

Municipal principalmente, a lei não fala especificamente, 

mas principalmente a gestão do Hospital Municipal e eu 

tenho aqui me posicionado com muita veemência de que eu não 

concordo e faço coro aqui as palavras do vereador Cláudio 

César, e não concordo com a precarização do serviço para 

justificar uma terceirização, a partir do momento que você 
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não faz tudo aquilo que te é possível enquanto gestor 

público e eu sei que não está sendo feito de fato tudo 

aquilo que é possível pela gestão, para de fato ter uma 

gestão eficiente do hospital, nós não podemos falar em 

terceirização sem antes dar oportunidade para os próprios 

servidores, para própria gestão dar conta do recado, e 

nesse sentido é nós queremos debater a fundo, não vai ser 

desta vez, não vamos cair no mesmo discurso da lei do 

credenciamento, de que existia uma fila de médicos 

especialistas, que estavam só esperando aprovar a lei, a 

lei foi aprovada, tem quase três meses e nada dos médicos 

especialistas e não tem nem previsão para que eles cheguem, 

então desta vez esse discurso não cola, nós vamos discutir 

a fundo a OS, se tivermos que fazer audiência pública, se 

tiver que convocar profissionais, todas as discussões, 

todas as prerrogativas e os prazos serão respeitadas 

rigorosamente, nada de conversa para cima da gente, nós 

queremos fazer aquilo que de fato seja melhor para nossa 

população; agradeço a atenção, uma boa semana a todos e 

fiquem com Deus. O Senhor Presidente convidou para fazer 

uso da tribuna, o Vereador Josias de Carvalho – senhor 

presidente, nobres pares, senhores presentes, quero aqui 

agradecer a presença do Cido, sempre participando quando 

possível das sessões dessa casa de leis, a presença do 

Felipe, Baiano, o Wilson da saúde, obrigado e a todos os 

ouvintes da Rádio Cultura; bom nós aqui tecemos algumas 

críticas ao governo do estado, sobre a sua responsabilidade 

com esse município e as cobranças são importantes, e nas 

nossas cobranças temos sempre que aguardar o resultado, ou 

sim ou não, mas temos que reconhecer quando o governo 

também olha para o município, devemos fazer críticas 

construtivas e críticas que trazem soluções, e nossa 
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crítica foi a cobrança ao governo do estado no tocante aos 

seus compromissos com o município de Naviraí e graças a 

Deus tenho a informação e essa satisfação de estar passando 

para nossa população, sobre a pavimentação asfáltica do 

setor industrial no Jardim Paraíso; graças a Deus o 

governador vai empenhar isso e um trabalho também assíduo 

do Prefeito Municipal doutor Izauri, sempre em Campo Grande 

cobrando o governador, e é obvio que não posso deixar de 

destacar as cobranças dos nobres edis, cada um à sua 

maneira; o asfalto vai ser muito bom para estar atendendo 

aquelas empresas, que precisam de uma melhor logística para 

que possam transportar os seus produtos; algum tempo atrás, 

foi comentado aqui e debatido sobre a questão do vírus da 

influenza HN1, HN2, HN3 enfim, que têm prejudicado a 

população mundialmente e Naviraí não é diferente; eu tomei 

a iniciativa, preocupado com a nossa saúde, porque aqui 

estão nossos filhos, nossa família, nossos munícipes, eu 

procurei o secretário de saúde, o senhor Welligton 

Santussi, não só procurei, como cobrei também no tocante ao 

vírus da influenza, nós cobramos algumas coisas sobre a 

questão das manifestações clínicas, a campanha da 

vacinação, o desempenho das campanhas de vacinação, sabemos 

que o município tem que cumprir a meta da campanha de 

vacinação para os grupos prioritários de risco e é 

necessário uma nova remessa dessas doses para a rede 

pública; em resposta do secretário, chegou para nós que 

essa semana chegou quatrocentas doses de doação do estado, 

é óbvio quando o vereador cobra, a população cobra, a saúde 

do município mesmo que tenha as doses que vem pelo 

Ministério da Saúde, evidente que o município também tem 

que correr, tem que cobrar, tem que pedir muito mais, 

sabendo que existem os grupos de riscos, que são as 
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crianças, são os idosos, os professores também porque 

trabalham com muita gente, enfim, foram enviados essas 

quatrocentas doses, já foram enviadas às unidades de saúde, 

especificamente para atender os grupos de risco e as 

unidades evidentemente seguirão o protocolo do Ministério 

da Saúde; então eu não posso deixar aqui de agradecer o 

empenho do secretário de saúde por conquistar essas doses 

do estado, sabemos que é muito pouco, mas ainda é melhor do 

que nada; mas na verdade população, o não é daqui do 

município, o risco maior é essa máfia farmacêutica que 

controla tudo, que controlam para que essas doses na 

verdade não cheguem aonde deveriam chegar, há um controle 

sobre isso, existe uma superlotação populacional, gastam-se 

milhares e milhares de dólares, de reais, em guerras que 

não levam a nada, poderia tranquilamente termos vacinas 

sobrando para cada indivíduo dentro desse planeta, mas não 

há interesse, o interesse é diminuir a população, esse é o 

interesse e há uma força oculta por trás, eu acredito que 

há essa força oculta para que as pessoas realmente fiquem 

doentes para sustentar essa máfia da indústria da 

medicação, sabemos disso e coisas piores virão, não é por 

acaso que estas pestes chegam sempre distintas, era HN1, 

passou HN2, HN3 e assim vai, fora outros tipos de pestes e 

doenças que virão e muitas delas fabricadas em laboratório. 

Obrigado! 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 dezessete dias do mês de setembro do ano 

de dois mil e dezenove. 
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