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ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24/09/2019.  

Aos vinte e quatro 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: Antonio Carlos Klein, Claudio 

Cezar Paulino da Silva, Eurides Rodrigues, Fabiano Domingos 

dos Santos, Jaimir José da Silva, Lourdes Elerbrock, Maria 

Cristina Tezolini Gradella e Márcio André Scarlassara. O 

Senhor Presidente constatou a ausência dos vereadores 

Ederson Dutra e Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. 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 – 

informou que as atas da 26ª e 27ª Sessões Ordinárias de 

2019 encontram-se a disposição na secretaria desta casa de 

leis. Documento do Excelentíssimo Senhor Vereador Márcio 

André Scarlassara em justificativa à ausência na 28ª Sessão 

Ordinária e 6ª e 7ª Sessões Extraordinárias do ano de 2019. 

(atestado em anexo). O Senhor Presidente informou que a 

ausência do Excelentíssimo Senhor Vereador Márcio André 

Scarlassara nas referidas sessões encontram-se devidamente 

justificadas. Ofício nº 51/2019 do Excelentíssimo Senhor 

Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior em justificativa à 

ausência por tempo indeterminado na 29ª Sessão Ordinária - 

Venho através deste, informar que estarei participando de 

uma reunião que será realizada no dia 24 de setembro de 
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2019, às 9h30min, na sede da Procuradoria da República do 

município de Naviraí, situada na Rua Porto Esperança, nº 

83, Centro; ocasião em que serão discutidas soluções para 

os problemas identificados pelo Coren/MS, conforme Ofício 

nº 522/2019-GAB PRESIDÊNCIA, conforme Ofício nº 375/2019 em 

anexo, terei que me ausentar por tempo indeterminado da 29ª 

sessão ordinária da Câmara Municipal de Naviraí. O Senhor 

Presidente informou que, considerando o convite realizado 

pela Procuradoria da República no Município de Naviraí e a 

designação do Excelentíssimo Senhor Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior para representar o Poder Legislativo na 

referida reunião, a ausência do mesmo por tempo 

indeterminado na presente sessão, encontra-se devidamente 

justificada. 1ª Secretária fez a apresentação dos Projetos. 

Projeto de Lei nº 33/2019 de autoria do Vereador Símon 

Rogério Freitas Alves da Silva; que em súmula: Dispõe sobre 

a Política de Apoio e de Incentivo ao Esporte Amador no 

município de Naviraí - MS 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. Projeto de 

Decreto Legislativo nº 18/2019 de autoria do Vereador Símon 

Rogério Freitas Alves da Silva e outros Edis; que em 

súmula: Concede título de cidadão naviraiense ao cidadão 

que especifica. (Senhor Roberto Pedro da Rocha). 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 vereador Josias 

usou a palavra - gostaria de agradecer a presença do 

Aparecido, Cido, presença da Aninha, do nosso amigo Baiano 
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e todos os ouvintes da Rádio Cultura, obrigado! O Senhor 

presidente agradeceu - amigo Fernando, campeão olímpico 

para canoagem, Fernando Rufino, obrigado pela sua presença 

ilustre aqui na nossa casa, seja sempre bem-vindo. Projeto 

de Decreto Legislativo nº 19/2019 de autoria do Vereador 

Símon Rogério Freitas Alves da Silva e outros Edis; que em 

súmula: Concede Título de Cidadão Naviraí MS ao cidadão que 

especifica. (Durval Pires 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. 1ª Secretária: Apresentação dos 

Requerimentos, Pedidos de Informações, Indicações e Moções: 

Requerimento n° 171/2019 de autoria do Vereador Jaimir José 

da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o ao 

Senhor Welligton de Mattos Santussi, Diretor Executivo 

Hospitalar, requerendo que seja informado o número de 

macas, existentes em cada unidade de saúde do nosso 

município, e se as mesmas estão sendo suficientes para 

suprir a demanda existente. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, em seguida em votação, sendo aprovado. O Senhor 

Presidente disse: queria quebrar o protocolo com a 

permissão dos vereadores para ler a Moção que o Vereador 

Márcio fez para o Fernando Rufino; como eu já coloquei 

aqui, campeão olímpico, é mais do que merecida a homenagem 

a ele e gente vai interromper a leitura dos requerimentos 

para fazer a leitura da moção destinada ao Fernando e logo 

após, eu gostaria que o vereador Cláudio César que é amigo 

pessoal do Fernando, fizesse a entrega da moção. A primeira 

secretária fez a leitura da Moção de Congratulação n° 

76/2019 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara e 
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outros Edis; expediente endereçado ao Senhor Fernando 

Rufino de Paulo, Atleta Paraolímpico, apresentando nossas 

congratulações, parabenizando-o pelo seu sucesso e por sua 

vaga garantida nos Jogos Paraolímpicos de Tóquio. Natural 

de Itaquiraí-MS, sua trajetória é marcada pela superação. 

Mesmo sofrendo vários acidentes, que quase tiraram a sua 

vida, buscou forças para continuar, deixando um histórico 

incrível de acidentes no passado e lutando por um pódio no 

Mundial. Iniciou sua vida de atleta com a montaria em 

touros, mas, precocemente, teve que parar devido a um 

acidente no qual reduziu drasticamente os movimentos das 

pernas. Logo após, foi para a Paracanoagem, onde destacou-

se e vem destacando-se, como um dos melhores do mundo. 

Atualmente, é portador de vários títulos em nível 

internacional, sendo 8 (oito) medalhas de ouro, 2 (duas) de 

prata e 3 (três) de bronze. Em nível nacional, conquistou 

27 medalhas de ouro, 7 (sete) de prata e 2 (duas) de 

bronze. Como se não bastasse, estará representando nosso 

País nas Paraolimpíadas de Tóquio, como um dos favoritos, 

tendo em vista sua conquista do primeiro lugar nas 

classificatórias. O senhor Fernando Rufino está 

representando o nosso Estado, expondo e divulgando, em 

nível nacional e internacional, com orgulho, o nome da 

cidade de Naviraí e o fato de morar no interior do Estado 

do Mato Grosso do Sul. O Senhor Presidente convidou o 

vereador Fi para fazer a entrega da moção ao Fernando 

Rufino. Em seguida o Senhor Presidente informou que o 

Fernando Rufino usará a palavra para fazer os 

agradecimentos. Fernando Rufino - Bom dia a todos, bom dia 

a todos dessa casa, bom dia senhor presidente e todos os 

vereadores que compõem a mesa, bom dia ao Vereador Márcio 

Araguaia, obrigado pela homenagem e obrigado a todos da 
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administração de Naviraí por ter lembrado a gente, 

lembrando esse feito na minha carreira profissional, eu só 

tenho que agradecer a todos e agradecer também ao Vereador 

Cláudio, o Fi da Paiol, que é uma pessoa de grande 

importância na minha carreira também, que no tempo do 

rodeio, foi juiz de rodeio e muitas vezes presenciou eu em 

ação na arena e hoje entregando essa Moção para mim, foi um 

momento de muita glória também, fiquei muito feliz, 

obrigado Fi! Obrigado professora Aninha, pelo convite de 

estar aqui e sempre fez parte da minha jornada, desde o 

começo da minha carreira de atleta, aonde 2012 trabalhava 

em Itaquiraí e foi muito importante na minha carreira; um 

projeto que eu não tinha muita certeza, mas enfim, eu tinha 

vontade e desejo no meu coração de conquistar algo e onde 

eu cheguei hoje é uma continuação do que eu fazia antes e 

que eu amava muito, que era montar em touro, era ir para o 

rodeio e o meu objetivo era chegar do outro lado do mundo, 

Las Vegas; porém hoje na canoagem Deus foi brilhante 

comigo, conheci vários países, mas não Las Vegas; tive 

vários convites para ir para lá, umas pessoas que trabalham 

no rodeio me convidaram, mas enfim, hoje é motivo de muita 

alegria estar aqui em Naviraí, cidade que eu frequento 

muito também e estar compondo essa casa junto com todos 

vocês, obrigado a todos os vereadores, ao Senhor Prefeito 

também e para todos os meus amigos daqui de Naviraí, 

Itaquiraí e região também, essa galera do Mato Grosso do 

Sul está junto comigo e vamos juntos com as Olimpíadas se 

Deus quiser; conto com a torcida de todos vocês junto 

comigo, porque sozinho eu não conseguiria chegar, então uma 

força e boas energias de todo mundo eu creio que vamos 

chegar lá, obrigado a todos! Obrigado Naviraí por essa 

grande homenagem a mim. Valeu! O Senhor Presidente pediu a 
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primeira secretária que retome a leitura do expediente. 

Requerimento n° 174/2019 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências 

para o Senhor Welligton de Mattos Santussi, Gerente de 

Saúde, para a Senhora Erica Cristina Máximo, Diretora do 

Hospital Municipal Antônio Augusto dos Santos - Virote, e 

para o Senhor Glenio Marcio do Nascimento, Gerente de 

Núcleo do Laboratório Municipal de Naviraí, requerendo que 

se verifique a possibilidade dos exames laboratoriais serem 

realizados de forma imediata, haja vista que a demanda para 

a realização dos referidos exames, atualmente, é muito 

extensa. A intenção é dar mais eficiência e agilidade para 

a realização dos exames, com a finalidade de evitar 

possíveis transtornos e pioras nos quadros clínicos dos 

pacientes. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador autor - Senhor presidente nosso bom dia, 

demais vereadores, antes apenas eu queria agradecer a 

presença do Fernando Rufino aqui, que eu sinto que ele não 

é de Itaquiraí, uma cidade vizinha, irmã nossa, estamos 

numa cidade só aqui, Itaquiraí e Naviraí é uma cidade só, 

então nós também temos a honra de ter um atleta em Naviraí 

também Fernando, você é um cidadão naviraiense também e 

leve o nome de Naviraí pelo mundo como você tem feito, 

Itaquiraí, Juti, toda nossa região, eu acho que você 

representa o Mato Grosso do Sul; então como somos vizinhos 

aqui, nós temos você com um filho de Naviraí também; 

agradeço a você pela palestra excelente que fez na guarda 

mirim, eu vi o brilho no olhar das crianças ali, então com 

certeza hoje trouxe muita esperança para os jovens Naviraí 

e para nós, é motivo de orgulho poder fazer essa simples 

homenagem, mas que significa muito para a gente e para você 
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também; que Deus ilumine sempre seu caminho. Senhor 

presidente e demais vereadores, população que nos ouve pela 

Rádio Cultura, o nosso bom dia; a função aqui dos treze 

vereadores e os treze tem feito isso com afinco, que é 

cobrar, cobrado asfalto, cobrado iluminação pública e 

principalmente a saúde e educação, que é que emana 

realmente a cobrança; eu estive em reunião com o secretário 

Wellington semana passada e com a Érica, diga-se de 

passagem, está se empenhando muito em poder fazer um bom 

trabalho no hospital, ela não tem o conhecimento técnico, 

mas tem a vontade de trabalhar e atender bem a população 

que a procura, então fica meu respeito a essa moça que está 

tentando ajudar a saúde de Naviraí. Mas o que eu chamo aqui 

a atenção, é que eu cobrei e quero solução rápida, é a 

questão dos exames laboratoriais, temos vários biomédicos, 

muitos, então para que ficar agendando exames para daqui a 

dez dias daqui vinte dias, qual o motivo? Solicitei, pedi, 

cobrei e vou ter a solução, eu não quero mais filas de 

exames laboratoriais, exames simples, colesterol, ácido 

úrico, triglicérides. O vereador Josias solicitou um aparte 

- quero parabenizá-lo pela cobrança, de fato a vossa 

excelência tem razão, até porque quem se encontra na frente 

desse trabalho de laboratório de exames, é uma pessoa bem 

competente e tem dado conta do recado, eu acho que o que 

está faltando é se organizar, tá faltando comunicação, 

então parabéns, foi muito oportuno essa cobrança. O 

vereador Marcio - então com certeza estarei voltando lá 

hoje ou amanhã no hospital municipal, junto com o diretor 

Wellington, com a Érica, com o Glênio, eu quero a 

eliminação, sem fila mais de espera em exames 

laboratoriais, vai ser livre demanda, a pessoa chegou lá 

das sete da manhã até as dez, irá fazer sua coleta e teu 
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exame; depois terá a opção também de aguardar em seu PSF, 

aí tudo bem, vai para fazer a coleta na quarta-feira da 

semana que vem, é um direito da pessoa, agora se você 

quiser fazer o exame hoje ou amanhã, estando em jejum ou o 

exame necessário, você vai ao laboratório e será feito de 

imediato, então essa é minha cobrança; estarei cobrando 

isso e tenho certeza absoluta que o senhor prefeito Izauri 

vai me atender nesse pedido, porque estamos aqui para 

atender o povo, não é um pedido meu, é da população de 

Naviraí e se ele não atender, com certeza estarei cobrando 

novamente, com palavras mais duras e ásperas a ele, então 

espero que ele atenda com certeza e de imediato. Solicitou 

um aparte o vereador Fabiano - bom dia senhor presidente, 

bom dia vereadores, público presente, ouvintes da Rádio 

Cultura; eu vou aqui também fazer uma cobrança, já que é a 

respeito de saúde, na sexta-feira eu recebi um áudio de um 

rapaz que levou a mãe dele na Santa Casa, foi muito bem 

atendido, não tenho que reclamar e o médico passou cinco 

remédios, ele chegou na farmacinha e só tinha um remédio, é 

um absurdo não ter nem Omeprazol que foi passado para a mãe 

dele; omeprazol hoje é o básico, o básico dos básicos, se 

não tem omeprazol, pelo amor de Deus, vamos ver o que está 

acontecendo; desde o começo do mandato cobrando, é remédio, 

é tudo, Prefeito Izauri vê o que está acontecendo, porque o 

áudio chega para nós vereadores, não chega para o senhor, 

nós somos cobrados e o áudio está aqui, se o senhor quiser 

que eu enviei o áudio, eu envio; outra coisa, a respeito de 

um rapaz do Jardim Paraíso que tem uma doença séria, o 

Marcelo, estive visitando ele ontem; no posto de saúde do 

Jardim Paraíso não tem nem faixa para ceder pra ele e ele 

tem que por faixa todos os dias; então entre a minha 

família um deu duas, outro deu três e levei um pouco de 
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faixa para ele para ajudar, porque a irmã dele falou que 

não sabe a quem recorrer mais, não sabe para quem vai pedir 

essas faixas, então fui e levei umas faixas; hoje até 

conversei com o vereador Bugão, se ele puder também ajudar 

o rapaz, é seis e cinquenta cada faixa, a família passa por 

problemas e além das faixas ainda tem remédios; então mais 

uma vez prefeito, vê o que está acontecendo, está 

simplesmente pedindo umas faixas, obrigado pela aparte 

vereador. Vereador Marcio - agradeço a sua colocação, 

Fabiano que tem feito umas cobranças simples, de faixa, 

omeprazol, é até ruim para gente, assim como a reunião que 

teve aqui hoje, que o Presidente marcou preocupado com as 

gestantes; então a gente que tinha que estar focado em 

Naviraí na geração de empregos, na educação, no asfalto, 

ampliando a malha asfáltica, mas temos que nos preocuparmos 

com faixas, com omeprazol, então isso, a gente vê realmente 

o despreparo da atual administração, mas tenho certeza que 

o Izauri vai atender de imediato nesse pedido meu, que é 

exames laboratoriais, bem como o secretário Welligton e o 

Glênio. O Senhor presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. Requerimento n° 179/2019 de autoria do Vereador 

Antonio Carlos Klein; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Caroline Touro Beluque Eger, 

Gerente de Educação e Cultura, requerendo o "espelho do 

quadro de lotação" dos professores contratados e dos 

concursados, referente à demonstração das vagas existentes, 

da ocupação e da cedência das vagas puras. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, em seguida em votação, 

sendo aprovado. Requerimento n° 180/2019 de autoria do 

Vereador Eurides Rodrigues e outros Edis; expediente 

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

Andrade, Gerente de Serviços Públicos, e para a Senhora Ana 

Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, requerendo 

que sejam instaladas lixeiras, nas principais ruas e 

avenidas do centro da cidade. O Senhor Presidente colocou 

em discussão, com a palavra o vereador Eurides - bom dia 

público presente, bom dia nobres vereadores, bom dia 

ouvintes da Rádio Cultura FM - estou fazendo esse pedido 

simples, mas necessário e vamos ver se, pelo menos isso, 

vão conseguir fazer, instalar umas lixeiras nas esquinas, 

nas avenidas e ruas principais, porque tem hora que o 

pessoal está com o lixo na mão e não tem onde jogar. Que o 

Izauri dê o ok para esse pessoal comprar a lixeira e 

instalar; vamos ver se faz pelo menos alguma coisa nesse 

mandato, pelo menos um tambor de lixo para o povo jogar o 

lixo; ele, a Ana Paula ou o Gessé tomar providências e 

instalar; obrigado! A vereadora Rosangela solicitou a 

palavra - eu quero parabenizar o vereador Bugão pelo 

requerimento e se possível gostaria de assinar junto; uma 

vez que nós falamos tanto em nos organizar, então realmente 

existe o trabalho que deve ser feito em relação ao 

acondicionamento do lixo e quando nós estamos ali visitando 

as praças, local público, centro da cidade, realmente está 

faltando lixeiras, nós precisamos sim ter essas lixeiras, 

até será um mecanismo de educação, porque quando a gente 

não oferece a lixeira, a gente está compactuando com 

aqueles que jogam lixo no chão, não tem onde por, então na 

verdade é uma maneira de educar as pessoas, colocando essas 

lixeiras pela cidade, principalmente do centro da cidade, 

nos prédios públicos, em praças, para que a população faça 

então o descarte no local certo; que nós possamos cobrar, 

mas que o município também ofereça o local devido e bem 
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organizado; obrigada! Solicitou a palavra o vereador Fi da 

Paiol - bom dia presidente, vereadores e vereadoras, todos 

que se fazem presente nesta manhã, Cido; gostaria também se 

o senhor autorizar vereador, assinar junto, parece que é 

uma coisa simples, mas muito necessário e importante para 

Naviraí; estive passeando na Praça Sakae, que foi 

inaugurada à poucos dias, muito bonita a praça, mas também 

vi que não tem a lixeira, assim como em outras praças da 

cidade; também já tive cobrança de pessoas pedindo para a 

gente fazer essa cobrança, que bom que você entrou com esse 

pedido hoje e eu gostaria muito de estar junto; agradecer a 

todos que trazem a demanda para gente, que avisa que está 

faltando isso, que falta daquilo, a gente vai logo visitar 

e ver que realmente precisa e faz a cobrança aqui, cobrança 

muito justa e necessária para Naviraí. Obrigado! A 

vereadora Lourdes solicitou a palavra - eu acho que todos 

nós deveríamos assinar junto, porque é tão difícil a gente 

conseguir receber alguma coisa daquilo que a gente pede 

quem sabe todos assinando saia essas lixeiras; obrigada! O 

Senhor Presidente perguntou se todos os vereadores aceitam 

assinar o requerimento do Vereador Eurides, porque então a 

secretaria vai providenciar; em seguida colocou em votação, 

sendo aprovado. Requerimento n° 181/2019 de autoria dos 

Vereadores Fabiano Domingos dos Santos e Josias de 

Carvalho; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, 

requerendo informações, atualizadas, referentes ao 

recapeamento asfáltico da Avenida Antônio Figueira, no 

bairro Jardim Paraíso. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor – a respeito do 

recapeamento dessa avenida, já virou novela e vai dar para 
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fazer um livro, eu já pedi, o vereador Fi já pediu, o 

vereador Júnior, vereador Josias, vereador Márcio, se 

duvidar acho que todos aqui da casa já pediram o 

recapeamento daquela avenida, mas infelizmente eu não sei o 

que acontece, há um ano atrás, eu fui conversar com o 

prefeito e levei o Cidinho que trabalhava no posto do 

Márcio, ele é um dos pastores daquela igreja e o prefeito 

falou que já tinha acertado com o Zé Branco para asfaltar 

aquelas duas ruas do Paraíso e já ia pedir para mexer 

naquela avenida, mas até agora nós não vimos nada ainda, 

infelizmente não vimos nada, ali tem igreja cristã, tem 

moradores, tem comércio, tem outra igreja na frente, tem 

uma creche e o descaso continua. O vereador Josias 

solicitou um aparte - como de fato vossa excelência disse, 

teve vários pedidos de vereadores e a gente vê que quando 

chove aqueles buracos se tornam uma possa enorme e tem 

causado constrangimento para as igrejas, para a creche, 

para as mães de alunos; ali tem um posto saúde e além da 

areia que vem das ruas de cima, aquelas ruas que cortam a 

Avenida Antônio Figueira, causam transtornos, acumulam 

muita areia e às vezes os motoristas tentam desviar e 

acabam subindo no canteiro, que é o único lugar que tem 

para passar e recebe até multa, que eu acho uma coisa 

injusta, porque o camarada está se poupando de cair dentro 

do buraco, não sabe o que tem, a água cobriu aquele buraco, 

o cara não sabe a profundidade do buraco, é óbvio que ele 

passa por ali e tem que achar o melhor caminho, às vezes 

passa por cima do canteiro central e acaba levando uma 

multa; então é constrangedor de fato,  há muitas cobranças, 

nada se fez até agora, eu já conversei com o prefeito 

também pessoalmente, ele disse que tem uma emenda para 

fazer umas obras na região e vai aproveitar e refazer essa 
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avenida, mas é difícil porque a população paga tanto 

imposto, são impostos e mais impostos, e às vezes a gente 

não vê as coisas acontecendo e se entristece, então o 

requerimento de vossa excelência veio a calhar, é 

importante e eu gostaria mais uma vez de assinar com vossa 

excelência para reforçar esse pedido e pedir ao nosso 

prefeito, que eu sei que ele é um homem competente, tem 

seriedade, eu acho que está faltando a sensibilidade para 

atender as demandas aqui dessa casa; o vereador Fabiano 

agradeceu - obrigado pelas palavras Vereador Josias e é 

como o senhor falou, o carro desvia da lama, mas tem uns 

que ainda cai em buraco que tem no canteiro e aí vem cobrar 

nós vereadores, e o prefeito falou para mim e para o 

Cidinho que o Zé Branco iria fazer a obra e arrumar, mas já 

tem um ano isso, quem sabe agora o ano que vem ele faça; 

mas fica aqui a cobrança dos vereadores. O Senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovado. Requerimento 

n° 182/2019 de autoria do Vereador Símon Rogério Freitas 

Alves da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências 

para a Senhora Claúdia Ayako Taira Medeiros, Gerente de 

Receita, para o Senhor Fernando Tadashi Kamitani, Gerente 

de Desenvolvimento Econômico, e para a Senhora Ana Paula 

Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, requerendo 

informações atualizadas sobre: - quantas empresas foram 

abertas em Naviraí, dos meses de janeiro de 2017 a agosto 

de 2019; - quais, especificadamente, são os tipos de 

empresas foram abertas(ME, MEI,LTDA,S/A) em nosso 

município; - quantas empresas encerraram suas atividades e 

deram baixa em seus CNPJs no mesmo prazo; - qual o processo 

pelo qual uma empresa tem que passar, para que possa 

instalar-se devidamente em Naviraí. As informações 
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solicitadas constituem dados de extrema importância, 

considerando-se que a maioria dos empresários naviraienses 

reivindicam maior celeridade na liberação dos alvarás, 

assim como o estabelecimento de alíquotas menores para os 

impostos, como Impostos de Transmissão de Bens Imóveis - 

ITBI, e outros tributos, que possam favorecer a alavancagem 

do desenvolvimento econômico do município. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador 

autor - nobres pares, público presente, senhor Jaime Dutra 

ex-Vereador Presidente dessa casa, obrigado pela presença 

de todos, também os que nos ouvem através da Rádio Cultura 

e nos acompanha através das redes sociais; apresento esse 

requerimento porque me causou uma preocupação muito grande 

essa semana, analisando de fato as empresas que vem abrindo 

no nosso município, mas também as que se fecharam, a gente 

passa por um momento financeiro muito difícil, isso não é 

segredo para ninguém, todo mundo sabe que os municípios 

estão sofrendo uma crise que vem de cima para baixo e acaba 

aqui na gente, e sabemos da importância do comércio local 

para uma cidade em crise, acredito que em época de 

dificuldade do comércio local, senhor Jaimir que já foi 

mercadista, já foi dono de mercado, o senhor sabe que 

quando a coisa aperta, esses comerciantes locais que não 

vão embora, que não fecham as portas, que passam com o 

município todas as crises, são esses comércios; vale 

ressaltar a cobrança do vereador Klein diversas vezes a 

respeito disso que eu estou falando aqui hoje, do que a 

gente está fazendo enquanto gestão para fomentar o mercado 

local; é importante vir empresas de fora para o município, 

isso é importante, é determinante para o crescimento, e a 

gente torce para que venha, mas às vezes eu paro para 

pensar porque a gente facilita tanto a vida de uma empresa 
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que vem fora, como já foi feito aqui projetos de diversas 

natureza, até aluguel de prédio já pagou para alguma 

empresa vir para Naviraí; a gente dá terreno, dá isenção de 

algum imposto que é permitido, mas e para os que aqui 

estão? Para a associação comercial qual é o aporte que a 

gente dá? Associação séria, dirigida por pessoas do bem que 

também gostam da nossa cidade, que ama essa cidade, que não 

vão embora daqui, que todos os investimentos deles são 

feitos aqui na cidade, tudo que eles faturam com o 

município, eles devolvem de alguma forma, porque eles 

compram aqui também, então quer do executivo um 

planejamento, quer uma postura para defender o nosso 

comércio local, a gente aceita que venha outras empresas, 

mas a gente precisa urgentemente de algum plano para sanar 

a dificuldade que nossas empresas estão tendo, a gente 

precisa fomentar nosso comércio, precisa investir no nosso 

comércio, porque dá isenção de imposto para quem vem de 

fora e para nossos comerciantes aqui não tem nada, não tem 

um programa que beneficia, não tem nenhuma iniciativa que 

contribua com eles; o vereador Marcio Scarlassara solicitou 

um aparte - é de grande valia e de grande interesse de toda 

a população o vosso requerimento, é necessário a 

prefeitura, a gerência de finanças, desenvolvimento 

econômico, associação comercial, associação dos empregados, 

ter metas aqui para poder fomentar o nosso comércio local, 

e também incentivos; tem empresas que estão devendo, fazer 

um Refis exclusivo para empresas também, para dar condições 

ao empresário poder gerar mais empregos para Naviraí, com 

certeza que vem aqui vai ser recebido de braços abertos, 

mas quem está aqui já tem que ficar acolhido em nossos 

braços também, então essa cobrança é de grande valia; 

também queria dar os parabéns a Tiquinha, que iniciou uma 
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campanha de natal de recicláveis para poder fomentar o 

comércio e deixar as ruas bonitas, para as crianças passear 

e voltar a tradição de ter uma rua iluminada no Natal para 

que as pessoas de fora possa vir no nosso comércio, então é 

importante e fica aqui os parabéns à Tiquinha da Rádio 

Cidade, que iniciou essa campanha para poder ter iluminação 

e enfeites natalinos para o ano de 2019 agora em dezembro. 

O vereador Simon agradeceu - e a gente na contramão do que 

vem colocando nesse requerimento, a nossa preocupação é que 

a burocracia que é feita para abrir uma empresa em Naviraí, 

não é normal, são muitos empresários que reclamam da 

dificuldade de abrir uma empresa em Naviraí, seja na 

gerência de receitas, ou na gerência de desenvolvimento 

econômico, ou na gerência de obras, e vale ressaltar que a 

gerência de obras é um grande empecilho para a gestão 

atual, a gente não quer questionar pessoas, não quer 

criticar pessoas, mas vivemos isso aqui o dia a dia e não é 

normal o tanto de crítica que tem a respeito dessa pasta, 

da gerência de obras, não é normal uma empresa de Naviraí 

ficar um ano para poder liberar o ITBI. O vereador Josias 

solicitou aparte - quero agradecer a presença da dona 

Lucimar, já vi a senhora várias vezes aqui e essa casa 

agradece pela vossa participação. Vereador, vossa 

excelência tem razão no que diz; de fato o município quando 

traz uma empresa, libera vários incentivos, até mesmo a 

terraplanagem quando solicitada e ISSQN, enfim são algumas 

vantagens para que a empresa venha se instale e em 

contrapartida gera receita, emprego e isso de fato é muito 

bom para o município e a gente quer que ela venham e 

continuem vindo, mas nós temos o comerciante local, até 

aquele mais tradicional, antigo, e de fato não vemos nenhum 

tipo de incentivo, aliás, criou-se uma cultura nesse país 
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que quando o país está em crise, o Estado, o município, 

cria-se imposto, cria-se mais outro imposto, então não 

criam incentivo, não abre uma porta para que as empresas 

possam sair desse sufoco e poder gerar mais emprego, na 

verdade vai pressionando as empresas e muitas delas fecham, 

então hoje tem que ter uma política pública, que possa 

incentivar, principalmente comerciantes que já está há 

algum tempo, que nasceu com Naviraí, nós temos a Acen, 

muito importante essa Associação, tem contribuído muito, 

mas ainda está longe porque não tem um apoio político, e 

temos hoje à frente da associação, o Mano, pessoa exemplar, 

uma pessoa que que assumiu agora a presidência da 

associação, pessoa inteligente e a gente sabe que vai 

mudar, vai mudar para melhor e só vai mudar se a gestão 

municipal, o Prefeito Municipal e essa casa de leis, somar 

junto com essas empresas que tanto precisa desse apoio, 

para que ela possa produzir mais, gerar mais e criar mais. 

Obrigado, pelo aparte de uma parte! A vereadora Lourdes 

solicitou um aparte - eu quero só fazer uma pequena 

correção com relação ao que o vereador Josias disse que faz 

terraplanagem; eu e a vereadora Rosângela fazemos parte do 

desenvolvimento econômico, como conselheiras e não dá nem 

um caminhão de terra para nenhuma pessoa que venha para 

Naviraí, tem empresas que chegou, pediu, está pedindo e não 

está conseguindo. O vereador Klein solicitou um aparte – 

bom dia vereadores, bom dia população; realmente Naviraí 

tem algumas coisas que precisar desencantar para destravar, 

nós estamos aí já há mais de anos trabalhando fortes na 

questão da saúde Naviraí, para destravar a gestão da saúde 

de Naviraí, para que a gente tem uma saúde de qualidade 

para todos e acontece isso também na gerência de obras, 

infelizmente, já falei com o prefeito, já falei com a 
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doutora Ana, as coisas precisam caminhar de uma forma mais 

rápida, mas célere na cidade, hoje o tempo não admite mais 

perda de tempo, as coisas tem que andar, o que é para ser 

feito amanhã, tinha que ser feito hoje para poder a gente 

acompanhar as coisas; por exemplo, tomando aqui um 

pouquinho do tempo a mais, já mais de ano eu elaborei um 

projeto para o Balneário, para fazer reforma daquela erosão 

que tem lá, desassorear o lago e fazer pistas de caminhada 

de terra mesmo para as pessoas poderem caminhar e ter um 

momento de lazer, fazer uma jardinagem simples, tem mais de 

ano que esse projeto está pronto e não se consegue nem 

marcar o local onde vai colocar a pista, nem bater estaca 

não consegue fazer, então a coisa não anda; no hospital 

municipal nós precisávamos fazer a reforma da recepção, 

fazer um balcão de alvenaria, uma pedra de granito em cima, 

para tirar aquele gesso que está lá, é preciso reformar 

para colocar as longarinas que já chegaram e a previsão da 

obra teria que entrar mais ou menos para o final do ano ou 

ano que vem porque precisa fazer cronograma, ir para a 

licitação e fazer um monte de coisas e em três minutos a 

gente conseguiu a doação de uma pedra de granito através do 

jornal Diário do Interior, azulejos e a mão de obra para 

fazer, que a gente resolve e em duas horas faz tudo, então 

realmente você tem razão, precisa destravar a questão da 

gerência de obras da nossa cidade, obrigado. O vereador 

Símon agradeceu aos vereadores - exatamente essa é a nossa 

cobrança, é o que nos preocupa o destravamento da máquina 

pública, porque temos a gerente de receita, ela é uma 

funcionária pública, ela está ali para atender a população, 

assim como também o desenvolvimento econômico e a gerente 

de obras, na gerência de obras é um caso atípico, porque a 

Ana Paula é difícil de falar, é difícil de atender, é muito 
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corrido a pasta dela, só que tudo que se pede para ela, 

sempre tem um grande projeto para desenvolver, só que hoje 

em Naviraí a nossa realidade é outra, tudo tem um 

cronograma, um bendito cronograma na obra que eu não sei 

que cronograma é esse que não sai do papel, eu estive lá 

por cinco dias como prefeito e a grande demanda que eu 

recebi foram os empresários do município, as pessoas 

descontentes com a burocracia que o município causa, no meu 

requerimento está bem explícito, a burocracia que se faz 

necessária a gente entende, ninguém aqui quer que burla lei 

ou que passa por cima de alguma coisa para poder fluir, 

não, a gente quer que cumpra a lei, mas a gente precisa que 

desburocratize, o que der para tirar tem que tirar, não é 

justo; a hora que eu fui aparteado, eu estava falando de 

uma empresa que ficou um ano para tirar o ITBI, empresa 

geradora de emprego, empresa que investe no município, aí 

por causa da gerente de obras tem que ficar aguardando 

porque está irregular, tudo bem, mas vai lá e desenrola, 

fala com o empresário, conversa com as pessoas, dá um 

horizonte para essa pessoa, que eu tenho certeza que ele 

vai resolver, ninguém quer ficar ilegal, agora quando você 

ouve todo mundo falando a mesma coisa, que é travado, como 

aqui temos o vereador Bugão que é construtor, que mexe com 

isso a vida toda, nunca teve tão difícil construir uma casa 

em Naviraí, então não é justo a gente receber o depoimento 

que para fazer uma casa de sessenta metros, a pessoa tem 

que ficar esperando seis meses para liberar a documentação 

que precisa pela secretaria de obras, não é justo o 

empresário vir instalar em Naviraí e ter que esbarrar nos 

desejos da gerente de receitas. O vereador Marcio solicitou 

um aparte - vereador Klein é líder do prefeito, Betinho 

gerente de imprensa, tudo isso foi cobrado pelos treze 
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vereadores aqui para Ana Paula, foi cobrado ao prefeito 

desde o início do mandato, o Bugão foi o que mais cobrou 

aqui, eu acho que 70% das indicações do Bugão por estar na 

área e ter acesso com todos os construtores, teve reuniões 

aqui com os empresários da construção civil, com loteadoras 

e nada mudou, isso há três anos e vai encerrar os quatro 

anos sem mudar nada também, as cobranças foram fortes, 

foram pesadas nesse setor e nada foi feito, só queria 

ressaltar isso, obrigado. O vereador Símon agradeceu - como 

eu coloquei, a gente tem um perito aqui em construção civil 

e eu tenho certeza que se for perguntado a ele, nunca 

esteve tão travada para liberar as obras em Naviraí, e 

quando vai lá com o projeto simples, que é o rebaixamento 

do meio-fio, que é um corte no meio fio para fazer um 

retorno, meu Deus do céu, a gente sai de lá horrorizado 

porque tudo já tem um projeto, tudo já tem uma obra, só que 

as obras deles são todas milionárias; a gente tem um 

contato no senado federal com o senador Nelson Trad, para 

liberação de algumas emendas que o município conseguiu 

através de outros deputados e outros senadores, mas as de 

Naviraí são difíceis, porque não tem obra de trezentos mil, 

a gente não tem obra de cento e cinquenta mil, nossas obras 

são todas milionárias, a gente faz o projeto, mas uma coisa 

é vinculada na outra e não consegue a liberação, mas porque 

a dificuldade financeira é no país todo, se gente desmembra 

em pequenas obras, a gente facilita a vida de todo mundo, 

resolve o problema de todo mundo e lá em cima o pessoal 

consegue atender a gente, no formato que tá é isso, é uma 

obra milionária, bonita, mas que não sai, não tem dinheiro; 

então fica aqui nossa indignação, a nossa cobrança para 

essas gerências que eu citei aqui, gerência de receitas, 

gerência de obras e gerência de desenvolvimento econômico, 
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vamos parar de correr atrás de grandes coisas que não 

estamos alcançando o êxito e vamos dar atenção para os 

comerciantes aqui de Naviraí, para nossos empresários, para 

quem gosta de Naviraí de fato, se alguma empresa quiser vir 

para Naviraí e o progresso quiser vir para Naviraí, só tem 

uma saída, é a gente ter um mercado forte, é a população 

falando bem do nosso município, aí sim a empresa de fora 

vai querer ir para Naviraí, agora do jeito que está aqui, 

está tudo travado, tudo emperrado, ninguém vai querer vir e 

não adianta querer buscar, aqui não vai vir; o Prefeito tem 

que falar com esses gerentes que eu citei aqui para tentar 

resolver essa situação de Naviraí, não dá mais para gente 

ficar perdendo empresas para outros municípios menores, os 

outros municípios que era igual Naviraí, já estão passando 

em número de habitantes porque está indo gente pra lá, mas 

está indo porque lá está equilibrado, a gestão está 

equilibrada, lá a câmara municipal conversa com o prefeito, 

o prefeito conversa que a população, aqui Naviraí não tem 

esse equilíbrio, está faltando esse equilíbrio para poder 

de fato levar Naviraí onde merece estar, que é sempre no 

topo, cidade referência, para isso precisamos que o 

executivo ouça as nossas cobranças aqui, não minha, mas de 

todos os vereadores; um abraço a todos e obrigado pela 

atenção; desculpa pelo passar do tempo, mas o desabafo se 

faz necessário porque Naviraí está perdendo com a 

dificuldade que essas pastas estão causando, obrigado. O 

Senhor Presidente colocou em votação, aprovado. 

Requerimento n° 183/2019 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 que a referida Gerência 
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esclareça se há algum projeto de revitalização, em 

andamento, do Balneário Municipal “Claudio Aparecido 

Rodrigues", caso haja, que seja encaminhado referido 

projeto a esta Casa de Leis, para o devido acompanhamento 

das obras. O Senhor Presidente colocou em discussão, em 

seguida em votação, sendo aprovado. Requerimento n° 

184/2019 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente de Administração, 

requerendo um relatório com informações acerca da aplicação 

da Lei n.º 2.140 de 24 de agosto de 2018, que "dispõe sobre 

a autorização para firmar termo de cooperação com pessoas 

físicas e jurídicas que pretendem disponibilizar sinal de 

internet wi-fi gratuito em parques, praças públicas e 

prédios públicos de grande movimentação de munícipes". O 

Relatório solicitado deverá conter cópias dos Termos de 

Cooperação firmados entre o Município e Pessoas Físicas e 

Jurídicas nos termos da mencionada Lei. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, em seguida em votação, sendo 

aprovado. Indicação n° 162/2019 de autoria da Vereadora 

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, indicando que seja realizado o serviço de 

pavimentação asfáltica no retorno da Avenida Glória de 

Dourados, trecho compreendido entre as ruas Altair e 

Sírius, a fim de facilitar o acesso dos moradores do 

referido local. O Senhor Presidente solicitou à 1ª 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 

163/2019 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
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José Izauri de Macedo, com providências para o senhor Gessé 

da Silva Andrade, Gerente de Serviços Públicos, indicando 

que seja realizada a substituição das lâmpadas queimadas 

dos postes de iluminação localizados nas Avenidas Mato 

Grosso e Caiuá. Com a palavra o vereador autor - eu fui 

cobrado por um amigo, o senhor Fadul, meu amigo em 

particular, o marido da minha amiga Filó, quero mandar um 

abraço para eles, mas eu já havia passado e também 

percebido e contado quantas lâmpadas da Mato Grosso até a 

Caiuá, chegando ali no bosque, perto da polícia florestal, 

quantas lâmpadas estão queimadas e eu contei, praticamente 

vinte lâmpadas queimadas e eu não cobrei na hora, eu falei, 

vou esperar para ver se o pessoal da prefeitura logo passa 

por aqui, mas já faz uns vinte dias que eu estou 

aguardando; eu fui na casa desse meu amigo Fadul e ele 

falou que faz caminhadas por ali mas que está horrível, é 

um absurdo tanto tempo, é importante a iluminação das 

Avenidas, então estou fazendo a indicação e espero que seja 

sanado. O Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária que 

faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 164/2019 de 

autoria do Vereador Josias de Carvalho; 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 estudada e 

planejada a implantação de uma extensão de Unidade de Saúde 

no bairro Porto Bello, com a finalidade de atender os 

pacientes daquela região. Com a palavra o vereador autor - 

nós sabemos que o Porto Bello é um bairro que está se 

construindo muitas casas, muitas famílias, muitas crianças 

e um uma extensão de um posto seria importante para 

atendimento da saúde daquela região, evidente que ali tem o 

Odércio de Matos que é um bairro bem populoso, tem o Ipê, 
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poderia se estender um posto de saúde no Porto Bello e 

dividir aquela região para que não prejudique também os 

moradores, mas fazer uma divisão, aqueles que estão mais 

próximos do Porto Bello fosse atendido já nesse posto do 

Porto Bello, que seria mais próximo e a gente está pedindo 

porque saúde é prioridade. O Senhor Presidente solicitou à 

1ª Secretária que faça o encaminhamento da mesma. Indicação 

n° 165/2019 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, 

indicando a demolição do imóvel localizado na Avenida 

Pantanal, número 660, no Bairro Varjão, na cidade de 

Naviraí-MS, onde eram realizadas as atividades da 

Associação dos Protetores das Crianças e Adolescentes de 

Naviraí – APROCAN. Atualmente, o imóvel está abandonado, 

tendo em vista que a APROCAN mudou de lugar. Verifica-se 

que o imóvel mencionado, além de estar abandonado, está com 

acúmulo de entulhos, lixo e mato, servindo de abrigo para 

animais peçonhentos e como criadouro de mosquitos da 

dengue. Também está sendo utilizado como lugar de uso, 

compra e venda de drogas, popularmente conhecido como Boca 

de Fumo, e, além disso, pode ser local propício para 

prática de crimes. Com a palavra ao vereador autor - é 

difícil, voltamos agora nas obras e peço população que 

aumenta o volume do rádio, população do bairro Varjão 

aumenta o volume do rádio para os vizinhos poder escutar 

também, porque é caótico; a Lourdes que já fez parte da 

Aprocan também, sei que você ajudou assim como todas as 

entidades de Naviraí, desde que iniciou, as entidades 

passou pela mão da Lourdes, ou para ensinar a fazer ata ou 

para ensinar a fazer prestação de contas, para dar 
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dinheiro, inclusive uma vez há tempos atrás eu estive em 

uma reunião na sua casa tratando da Aprocan; então a 

Aprocan na verdade é uma entidade, mas quem comanda a 

Aprocan na verdade, por trás está prefeitura e hoje esse 

prédio que era da prefeitura, que foi criado para atender 

está abandonado, jogado. Um aparte do vereador Klein - é só 

nível de esclarecimento, eu tenho conhecimento de que 

aquele prédio da Aprocan, ele está sobre judice, foi 

penhorado por uma ação trabalhista e está aguardando ser 

levado a leilão para pagar as dívidas trabalhistas que 

existiam; a Aprocan já tem muito tempo que não funciona lá, 

foi para outro local, teve todo aquele problema da Aprocan 

e está sendo assumida pela Igreja Católica Paróquia Nossa 

Senhora de Fátima, através de apoio do movimento de 

cursilho, uma nova diretoria para que possa ser tocada 

através da promoção da igreja católica, mas o prédio está 

horrível, está feio, mas está sob judice, e acabou perdendo 

para pagar dívida trabalhista. O vereador Marcio - eu tenho 

essa consciência, mas e se pedir autorização para demolir 

aquilo ali, porque virou um ponto de droga e o prédio já 

está condenado, realmente não vai ter nenhuma perda para 

quem comprar também, mas virou um ponto de drogas ali, 

prostituição, dengue, tudo de mal está ali, então tem que 

passar a máquina ali. O vereador Josias solicitou um aparte 

- na verdade ainda aquela área se encontra no nome da 

prefeitura, então está num processo de regularização 

fundiária, é bem complicado, é uma coisa que isso aí vai 

enrolar, vai levar tempo e eu acredito que vossa excelência 

tem razão, de repente o juiz libera para que possa ser 

demolido e acaba com esse problema, que o mais importante 

para nós, é a população, a segurança da população, se está 

servindo de ponto de drogas, vossa excelência tem 
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conhecimento disso, é evidente que derrubando aquilo lá, 

sana o problema de uma vez só. O vereador Marcio agradeceu 

- excelente colocação, o que eu peço é o seguinte, não 

quero entrar numa briga judicial, apenas que se peça 

autorização, judicialmente, que passe a máquina e limpe, o 

terreno vai estar ali, apenas para que uma criança que vai 

brincar ali e não caia de cima de um telhado, que o muro 

não caia em cima de uma criança, entendeu, uma mulher ser 

violentada ali, tantas coisas que pode ser evitado e sem 

custo nenhum, nós temos a máquina, temos caminhões, é 

retirar os entulhos e deixar o terreno livre e 

desembaraçado para quem quer entrar, daqui dois anos, dez 

anos, quando terminar o litígio, paga quem deve e pronto, 

apenas limpar o terreno que se encontra abandonado, uma 

obra abandonada com os portões aberto, então pode acontecer 

uma tragédia, realmente é muito pior. A vereadora Rosangela 

solicitou um aparte - parabenizar o senhor pelo seu pedido 

e dizer que o meu ponto de vista também é esse, se está sob 

judice, tem alguém responsável e que esse alguém 

responsável, preze pela vida humana, a gente sabe que ali 

tem três ou quatro fossas porque eu já fiz parte da 

Aprocan, e eu não sei como estão essas fossas, de repente 

crianças que pulam ali para brincar, pode acontecer de cair 

e ser soterrada naquele lugar, então na verdade se existe 

um responsável ele precisa salvaguardar as pessoas que vão 

naquele lugar; eu acho que deveria abrir ou quebrar os 

muros, derrubar as paredes, fazer alguma coisa para ficar 

bem às vistas e não se fazer nada escondido ali dentro, 

porque criança na rua a gente sabe o que pode acontecer e 

sabe de todo um problema que a sociedade tem e temos que 

cuidar, não tem muita segurança, ali não tem muita 

iluminação, não tem guarda, então realmente alguém precisa 
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assumir uma responsabilidade daquele local; eu acho que o 

senhor está coberto de razão e nós poderíamos verificar 

quem é o responsável e o que ele pode fazer para estar 

amenizando os problemas que possivelmente poderão gerar 

naquele local. O vereador Marcio disse – o que nos 

entristece é saber que temos uma gerente de obras, temos 

gerente de serviços urbanos, temos um prefeito, tem uma 

gerente de administração, temos gerente dos jurídicos, são 

tantos profissionais qualificados para poder resolver isso 

e ninguém resolve, a gente tem que cobrar e fazer vídeos, 

postar nas redes sociais, para poder resolver uma coisa 

simples, é só cruzar uma petição com o responsável para o 

juiz, e dessa forma resolver a situação, então enquanto não 

acontecer uma tragédia realmente eles vão se alertar a 

isso; aproveitando também, é a mesma situação que se 

encontra o antigo Centro de Convivência dos idosos, está 

pior ainda ali, hoje a Lucimar, amiga do vereador Josias 

que esteve aqui, a Polaca, também veio pedir essa cobrança 

também, porque virou um ponto de droga e prostituição, 

muito forte no bairro Eucalipto, antigo centro de 

convivência, é um prédio que está condenado pelos bombeiros 

também, não dá reforma, não dá nada, que faça a demolição. 

Um aparte do vereador Klein – estou meio a par da situação, 

pode ser feita a reforma, já tem um projeto e vai ser uma 

reforma bem grande, vai custar mais de trezentos mil reais 

e está faltando recurso para fazer, até estávamos 

negociando para ver se conseguia a câmara para ajudar em 

relação a uma série de coisas e tem uma conversação, mas 

ainda não fechou, mas o projeto da reforma é para abrigar 

no prédio do antigo Centro de Convivência do Idoso, o Cras 

que está na Seleta e o Conselho Tutelar, para deixar de 

pagar aluguel para essas duas entidades. O vereador Marcio 



                       
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

agradeceu - obrigado senhor presidente pela palavra. O 

Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Moção de Congratulação n° 66/2019 

de autoria do Vereador Símon Rogério Freitas Alves da 

Silva; expediente endereçado ao Senhor Coronel Waldir 

Ribeiro Acosta, Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato 

Grosso do Sul e ao Senhor Tenente Coronel Wesley Freire de 

Araújo, Comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar de 

Naviraí-MS, extensivo a todos os Policiais Militares do 

Estado de Mato Grosso do Sul, apresentando nossos parabéns 

à gloriosa Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul, 

pelos seus 184 anos de dedicação, competência, 

comprometimento e profissionalismo, na missão de preservar 

e restaurar a ordem pública. Nossas calorosas felicitações 

a essa corporação, que vem servindo a sociedade Sul-Mato-

Grossense, protegendo vidas, promovendo a segurança da 

população e do patrimônio, ao longo desses 184 anos de 

atuação na Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do 

Sul. O Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida 

colocou em votação, sendo aprovada. Moção de Congratulação 

n° 74/2019 de autoria do Vereador Ederson Dutra; expediente 

endereçado ao Senhor Rodrigues de Oliveira Martins, Médico 

Especialista em Ginecologia e Obstetrícia, no município de 

Naviraí-MS, apresentando nossas congratulações e 

reconhecimento a esse valoroso profissional. O senhor 

Rodrigues, que atende o município de Naviraí, como médico 

efetivo, desde o ano de 1996, desempenha sua função com 

excelência, no atendimento aos pacientes do Centro de 

Especialidades Médicas, no Hospital Municipal Antônio 

Augusto dos Santos - VIROTE e no Centro de Saúde Dr. 

Antônito Pires de Souza. Por toda a dedicação, dinamismo e 

empreendedorismo que o Dr. Rodrigues tem prestado ao 
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município de Naviraí, por acreditar no progresso do 

município, e, dessa forma, contribuir com o crescimento e 

desenvolvimento local, temos a honra de expressar nessa 

humilde homenagem, o nosso respeito e admiração, desejando-

lhe sucesso em sua vida. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, em seguida colocou em votação, sendo aprovada. 

Moção de Pesar n° 29/2019 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho e outros Edis; expediente endereçado aos 

familiares do Senhor Clemente dos Santos, apresentando 

nossas condolências aos familiares do senhor Clemente, 

falecido na tarde do dia 22 de setembro, do corrente ano. O 

senhor Clemente dos Santos tinha 82 anos. Foi casado com 

Dona Arlinda Paula dos Santos e pai de 9 filhos. Residiu na 

cidade de Naviraí por mais de 48 anos, com sua família, e 

acompanhou o crescimento deste município, juntamente com 

sua família. O Senhor Clemente era um homem simples, uma 

pessoa amigável, bom de conversa e trabalhador. Por meio 

desta Moção de Pesar, vimos nos solidarizar para com toda a 

família deste valoroso homem, pai e avô dedicado, pessoa 

amada na comunidade e que cumpriu sua missão neste mundo. 

Rogamos a Deus que conforte sua Família e seus amigos, que 

sofrem neste momento com essa grande perda. O Senhor 

Presidente solicitou à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. O Senhor Presidente determinou à 

1ª Secretária que faça a leitura da Ordem do Dia. Em 

primeira e única discussão e votação o Projeto de Lei n° 

34/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal; que em 

súmula: Dispõe sobre a alienação, através de licitação na 

modalidade e leilão público, de bens inservíveis de 

propriedade do município, e dá outras providências. Parecer 

favorável da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, 

Josias de Carvalho - relator, acompanhado dos vereadores 
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Marcio André Scarlassara e Ederson Dutra - membros. Parecer 

favorável da Comissão de Patrimônio Público, Jaimir José da 

Silva – relator, acompanhado dos vereadores Fabiano 

Domingos dos Santos e Antonio Carlos Klein - membros. 

Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, 

Ederson Dutra – relator, acompanhado dos vereadores Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior e Antonio Carlos Klein - 

membros. O Senhor Presidente colocou em primeira e única 

discussão e votação o Projeto de Lei n° 34/2019 de autoria 

do Poder Executivo Municipal; O Senhor Presidente declarou 

o Projeto de Lei n° 34/2019 de autoria do Poder Executivo 

Municipal, aprovado por dez votos favoráveis e dois 

ausentes (Ederson Dutra, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior) 

em primeira e única discussão e votação. Em primeira e 

única discussão e votação o Projeto de Lei n° 29/2019 de 

autoria do Vereador Símon Rogério Freitas Alves da Silva; 

que em súmula: Institui a Campanha Naviraí Unida por um 

Trânsito Seguro, no Calendário Oficial do Município de 

Naviraí-MS. Parecer favorável da Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação, Josias de Carvalho - relator, 

acompanhado dos vereadores Marcio André Scarlassara e 

Ederson Dutra - membros. Parecer favorável da Comissão de 

Finanças e Orçamento, Ederson Dutra– relator, acompanhado 

dos vereadores Luiz Alberto Ávila Silva Júnior e Antonio 

Carlos Klein - membros. O Senhor Presidente colocou em 

primeira e única discussão e votação o Projeto de Lei n° 

29/2019 de autoria do Poder Legislativo Municipal; O Senhor 

Presidente declarou o Projeto de Lei n° 29/2019 de autoria 

do Poder Legislativo Municipal, aprovado por onze votos 

favoráveis e um ausente (Ederson Dutra) em primeira e única 

discussão e votação. Em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei n° 14/2019 de autoria do Vereador 
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Claudio Cezar Paulino da Silva; que em súmula: Institui a 

Semana Municipal da Conscientização sobre o Transtorno do 

Espectro Autista no Calendário Oficial do Município de 

Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul. Parecer favorável da 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Josias de 

Carvalho - relator, acompanhado dos vereadores Marcio André 

Scarlassara e Ederson Dutra - membros. Parecer favorável da 

Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, Maria 

Cristina Tezolini Gradella – relatora, acompanhada do 

vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior - membro. (O 

vereador Marcio André Scarlassara estava ausente na reunião 

da comissão, não tendo manifestado seu voto no presente 

projeto). O Senhor Presidente colocou em primeira e única 

discussão e votação o Projeto de Lei n° 14/2019 de autoria 

do Poder Legislativo Municipal; O Senhor Presidente 

declarou o Projeto de Lei n° 14/2019 de autoria do Poder 

Legislativo Municipal, aprovado por onze votos favoráveis e 

um ausente (Ederson Dutra) em primeira e única discussão e 

votação. Pela ordem o vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior solicitou a palavra – senhor presidente e nobres 

colegas vereadores e vereadoras, quero só justificar minha 

ausência na maior parte da sessão ordinária, é de 

conhecimento de vossa excelência, mas é importante que 

fique de conhecimento público que estivemos participando e 

representando o poder legislativo em uma reunião que acabou 

agora a pouco, no ministério público federal com o 

prefeito, gerente de saúde, direção do hospital, 

procuradoria jurídica, ministério público federal, 

ministério público estadual, os representantes do conselho 

regional de enfermagem, do conselho de saúde, enfim, para 

discutir uma questão seríssima que estava em eminência de 

acontecer, que seria uma interdição ética do hospital por 
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parte do Coren, isso é público, por isso posso falar a 

respeito, que seria os profissionais de enfermagem ficar 

impedidos de atuar em determinados setores do hospital, 

isso causaria um colapso no hospital que já tem muitas 

dificuldades, mas com esforço de todas as partes 

envolvidas, chegou-se a uma solução, o encaminhamento de 

alguns passos a serem tomados para evitar justamente essa 

interdição ética por parte do Coren; então acredita que a 

nossa função, nós cumprimos e com certeza zelando pelo bem 

da nossa população que não tem porque passar por uma 

situação dessas se a gente consegue fazer esforço, então só 

para justificar a ausência e agradecer vossa excelência a 

confiança na nossa atuação que foi bastante proveitosa essa 

segunda reunião e acredito que daqui nós caminhamos para 

uma melhoria efetiva do atendimento, principalmente do 

hospital municipal.  Obrigado! Tribuna. O Senhor Presidente 

convidou para fazer uso da tribuna, o Vereador Josias de 

Carvalho – senhor presidente, nobres pares, senhores 

presentes, mais uma vez agradecer a presença do Cido, 

Reinaldo e os ouvintes da rádio Cultura. E antes de iniciar 

a minha fala, quero agradecer a Deus em primeiro lugar e o 

esforço da gestão do nosso município de estar sempre 

incentivando, como foi dito aqui nesse plenário, os 

incentivos fiscais; é óbvio que falta muita coisa 

acontecer, mas dentro das possibilidades, dentro das leis 

deste município, a gestão tem procurado acolher todos 

àqueles que querem investir e que acreditam nesse 

município. E gostaria de anunciar que mais uma empresa se 

instalou no município, que é o hiper festa que vai atender 

no tocante às festas dos munícipes, aniversários, 

casamentos, enfim, todas as variedades e quero dizer que 

estão localizados na Rua Bahia nº 101 centro; então a gente 
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agradece por mais uma empresa estar se instalando no nosso 

município. Sabemos que esta gestão, querendo ou não, foi 

contemplada com várias empresas que estão acreditando, como 

a Cocamar, Copagril, B&F que está se instalando aqui na 

Avenida Bataguassu, a Agralle, Stara, Case, empresa que 

arrecada milhões anualmente, então tudo isso são receitas e 

empregos que geram para o município; nós temos a mania de 

cobrar veementemente a gestão, é óbvio que dentro das 

falhas, mas falhas existem em todos lugares, mas estamos 

sempre procurando o aperfeiçoamento, sempre melhorando para 

o bem estar dos nosso munícipes; sou morador desde de 1976 

aqui no município e sempre acreditei nesse município, 

passei por fases difíceis da vida e tive que sair daqui por 

um período de oito anos, mas retornei, porque continuou 

acreditando nesse município; às vezes as portas se fecham 

de uma forma surpreendente e a gente tem que correr atrás 

do sustento, mas acredito nesse município e nessa gestão; 

também tem a usina que voltou a funcionar gerando vários 

empregos, tem o Araguaia que está só aguardando os 

trâmites, mas vai sair, e acredita que até o final dessa 

gestão as pessoas venha a reconhecer que a honestidade 

impera acima das outras coisas que faltaram; sabemos que 

temos um gestor sério que quer fazer o correto, mas sabemos 

das dificuldades política no estado que as vezes acabam 

travando para que o município possa disparar e alavancar, 

mas agora algumas coisas começaram a ser liberadas, como a 

pavimentação asfáltica do setor industrial do Jardim 

Paraíso. Agradeço a presença de todos e aos ouvintes da 

rádio Cultura. O Senhor Presidente convidou para fazer uso 

da tribuna, o Vereador Eurides Rodrigues – bom dia nobres 

vereadores, bom dia ouvintes da rádio Cultura; hoje peguei 

a tribuna para falar sobre obras e da receita. Queria saber 
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da Ana Paula e do prefeito sobre a emenda que estava para 

vir para asfaltar o Jardim Oásis; e se chegar que asfalte 

logo para não acontecer como a primeira vez que transferiu 

para outro setor, porque a população está cobrando demais. 

O Portal Residence também está abandonado, se acabando em 

buracos, espera que o Gessé e a Ana Paula tomem as devidas 

providências. Sobre a receita, informa a Claudia que as 

pessoas estão cobrando a respeito dos terrenos, porque 

pagam trinta mil no terreno e quando vai tirar o ITBI pagam 

de oitenta a cem mil, quer saber de onde vem esse valor; e 

deixa aqui suas palavras ao prefeito, à Ana Paula, ao 

Gessé, vamos cuidar de Naviraí, porque quarenta por cento 

das lâmpadas estão queimadas e a cidade está no escuro, é 

preciso andar a noite para verificar, são coisas fáceis de 

fazer. Obrigado! O Senhor Presidente convidou para fazer 

uso da tribuna, o Vereador Antonio Carlos Klein – boa tarde 

população de Naviraí; rapidamente vamos levar ao 

conhecimento da população ações que estão sendo feitas no 

hospital municipal; já anunciamos várias vezes que o 

hospital estava sendo pintado na parte da maternidade, 

quartos e corredores, a pintura já está chegando na parte 

da frente e agora deve ir para a recepção; nós solicitamos 

já algum tempo que fosse feita a reforma da recepção do 

hospital, com a troca da parte de cima do balcão para que 

seja feito de alvenaria ou revestido com azulejos e com uma 

pedra de granito, e pelo cronograma que a prefeitura tem 

que fazer diante das travas que existem para realizar obras 

públicas, mesmo que seja uma pequena reforma como essa, 

iria demorar muito, então solicitamos ajuda de pessoas e 

conseguimos a doação do jornal do Interior de uma pedra de 

granito, também de azulejos e da mão de obra para realizar 

essa reforma; nós vamos acertar com o Welligton hoje numa 
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reunião que vamos fazer, para que depois o pessoal da 

prefeitura possa fazer a pintura da recepção para termos 

condições de recebermos melhor as pessoas. As novas 

cadeiras, longarinas já chegaram, já estão no hospital, só 

estão esperando a pintura e a reforma desses detalhes para 

colocar essas cadeiras e as pessoas terem um pouco mais de 

conforto. Solicitamos também a reforma do Posto de Saúde do 

Jardim Progresso, de forma pessoal com o prefeito e a 

gerente de obras e na próxima semana entra indicação nessa 

câmara; esteve visitando o posto de saúde Ronan Marques que 

tem instalações boas, mas uma parte é muito antiga, está 

com infiltração, com umidade na parte baixa, o telhado está 

com defeito e acaba chovendo dentro do prédio, então 

estamos solicitando a reforma em caráter de urgência para 

que a população possa ter melhor comodidade, maior conforto 

quando for atrás do serviço médico; No Vila Nova também já 

solicitamos algum tempo a reforma, foi pintado o posto 

através de uma ação da Copasul e da própria médica que 

pintou a sala que trabalha, agora estamos aguardando a 

prefeitura fazer a reforma do telhado para que não chova 

mais dentro do posto e a troca daquele vidro na fachada do 

prédio que caiu, isso já está sendo esquematizado, vamos 

ver se a gente consegue acelerar com a gerente de obras, o 

destravamento desse serviço para que a gente possa ter 

melhorias; também no posto de saúde do Boa Vista algumas 

coisas precisam ser feitas e a medida que passa estamos 

trabalhando junto ao prefeito municipal e a sua 

administração para irmos melhorando os prédios públicos, 

melhorando a questão de atendimento; estive visitando o 

posto de saúde do Varjão na semana passada e conversando 

com funcionários, com médico, o serviço está satisfazendo a 

população, necessitando somente ser ampliado, mas já tem 
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uma conversa com o Welligton e provavelmente a próxima 

semana deve estar indo mais um médico para atender naquele 

posto e o atendimento que é feito a sessenta pessoas, vai 

ser ampliado para mais de cem pessoas durante todo o dia 

com atendimento estendido à noite. São pequenas ações, mas 

que são necessárias para que tenhamos uma cidade melhor 

para toda população. Queria também deixar as minhas boas 

vindas a nova empresa que instalou em Naviraí, a hiper 

festa nas proximidades do banco Bradesco e também já dar as 

boas vindas a Arezzo que já se instalou em Naviraí e as 

demais que tem vindo; empresários da cidade e de fora que 

estão abrindo empreendimentos na nossa cidade, isso 

demonstra que apesar dos pensamentos negativistas que 

existem aqui, as pessoas de fora estão vendo com bons olhos 

e estão vindo para investir em Naviraí, isso é um bom 

sinal, a economia brasileira deve reagir, deve melhorar e 

os investimentos começam a acontecer e com certeza nós 

vamos estar dessa forma, melhorando também a oferta de 

emprego para nossa população. Muito boa tarde a todos, 

quero desejar que todos tenha um final de dia bom e dizer 

que o doutor Klein continua aqui fazendo o seu trabalho 

para que tenhamos um município bom pra todos. O Senhor 

Presidente convidou para fazer uso da tribuna, a Vereadora 

Rosangela Farias Sofa – bom dia a todos que se fazem 

presentes, bom dia àqueles que nos ouve através da rádio 

cultura. Quero iniciar a minha fala agradecendo a presença 

do Cowboy de aço de Itaquiraí que muito nos honrou com a 

sua presença, Fernando Rufino, hoje ele foi homenageado 

nessa casa de leis pelo vereador Márcio Araguaia e por 

todos integrantes desta casa e pra nós é uma honra. Dizer 

que o Fernando Rufino é integrante da seleção brasileira de 

paracanoagem; já foi um peão de rodeio, que por diversas 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

vezes sofreu acidente e ficou impossibilitado de continuar 

a sua carreira como peão, mas mesmo assim ele se 

reinventou; ele não se deu por vencido e construiu uma nova 

história; a esse querido ser, Fernando Rufino, símbolo de 

resiliência, que saiu do lombo de um boi e buscou ganhar o 

mundo com a força dos seus braços, nossos parabéns! Hoje 

ele nos representa na paracanoagem, nosso atleta sul- mato-

grossense que garantiu a sua vaga na paraolimpíada de 

Tóquio em 2020; já participou de vários eventos em Tóquio, 

no Japão e etc. Então quer dizer a você Fernando, nosso 

símbolo de resiliência, que todos nós possamos nos 

reescrever, que todos nós em momento de dificuldade 

possamos levantar e dizer, o meu sonho continua, mesmo que 

seja de outra forma. Dizer também que estamos iniciando 

agora no dia 23 de setembro, a primavera, comemoramos o Dia 

da Árvore e já entramos na primavera e esse assunto muito 

chama minha atenção, a árvore e a primavera, do dia 23 de 

setembro até 22 de outubro é a estação das flores, essa 

época ocorre várias flores, é o período em que a natureza 

fica bela e nos presenteia com o que ela tem de melhor, que 

é a flor e o seu perfume; baseado nessa pequena explicação 

do momento primaveril, eu quero dizer o quanto estou grata 

de andar pela minha cidade e de ver várias igrejas 

evangélicas rezando nos recintos das praças de Naviraí, eu 

tenho avaliado isso como um momento primavera em nossas 

vidas; hoje de manhã mesmo eu abri o facebook e vi a Rede 

Esperança. Parabéns Rede Esperança! Parabéns jovens da 

Igreja Presbiteriana Independente Central, maravilhoso para 

mim que conheceu aquele espaço da Praça do seu Sakae 

Kamitani como um depósito de algodão em caroço; depois 

conheci aquilo como uma um local para guardar caminhões e 

hoje eu estou vendo pessoas e orações. Parabéns a Rede 
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Esperança! Também quero agradecer aqueles que fazem células 

aqui na pista de skate, também no Jardim Sol Nascente; 

tenho visto pessoas em oração na Praça do Sol Nascente e no 

Jardim Paraíso, também o pessoal da igreja aqui do Bispo 

Edir Macedo, eles tem também ido rezar, a Igreja Universal 

tem ido orar em volta da Santa Casa; a nossa saúde que 

tanto precisa de ajuda, mas precisamos também de oração, 

então dizer que na estação primavera, que as flores e as 

plantas estão dando o melhor de si, que são as flores, e eu 

desejo a todos naviraienses que floresçam também em nossos 

corações, um pouco mais de bondade, de amor, um pouco mais 

de oração para todos e que nós possamos fazer de pequenas 

coisas, grandes detalhes que fazem a diferença na nossa 

cidade. Hoje eu compartilhei aqui com o vereador Bugão, o 

pedido de cestas para pôr lixo, lixeiras para cidade, isso 

é uma maneira de florescer em nosso coração a 

responsabilidade; vamos oferecer a todos, espaço de colocar 

as coisas em seus devidos lugares, o lixo no lixo, o amor 

no lugar do amor e a flor no lugar da flor; desejo para 

todos vocês muitas flores, muitas orações, muitas 

realizações, porque a nossa cidade merece tudo de bom e 

vocês também, obrigada! O Senhor Presidente convidou para 

fazer uso da tribuna, o Vereador Marcio Andre Scarlassara – 

Olá, população que nos ouve pela Rádio Cultura, é motivo de 

alegria, prazer e honra estar aqui hoje nessa tribuna e 

trazendo notícias à população, conversando com o nosso povo 

naviraiense; quero aqui ressaltar a importância da cobrança 

do vereador Marcio Araguaia na questão da tomografia, 

estamos lutando e vamos lutar dia e noite para acabar com a 

fila da tomografia. Você que me ouve agora pelas rádios, 

você que tem a tomografia para fazer, não existe mais fila 

de tomografia, procura o gerente de saúde, procura o 
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secretário de saúde, procura o PSF, eu não aceito mais fila 

de tomografia, se não resolveu, porta da minha casa, me 

liga, porque eu não aceito mais fila de tomografia e filas 

de raio x, isso é inadmissível, mas eles tem seguido o 

protocolo, tem atendido o naviraiense com rapidez e com 

urgência na tomografia, mas se por acaso você está com o 

seu pedido de tomografia e não fez, me procure que será 

feito na hora, que eu não aceito mais fila de espera de um 

aparelho que temos e que é para ser feito de imediato as 

tomografias, bem como também os exames de raio x. Na 

questão de exames laboratoriais estarei na semana que vem 

definindo com o secretário de saúde, senhor Welligton, com 

a Érica, com o Glênio, a eliminação das filas de espera; 

esses exames serão feitos diariamente, desde que esteja em 

jejum e cumpra os padrões necessários, será feito na hora o 

exame, não tem porque esperar de quinze a vinte dias para 

fazer o hemograma completo, então também não vou mais 

aceitar. Aprocan, cobrou aqui hoje, é feio ver a Aprocan 

abandonada, sendo ponto de drogas, sendo ponto de 

prostituição, crianças podendo morrer como a vereadora 

Rosangela colocou, em fossas abertas, então eu peço ao 

Senhor Prefeito, peço ao responsável pela Aprocan, que faça 

a demolição daquilo ali, limpe e deixe o terreno vazio, um 

terreno limpo para não haver fatalidades; também semana que 

vem estarei cobrando uma reunião com todos os PSF´s, 

queremos agilidade também nos PSF´s, saber quantos médicos 

estão faltando, quantos enfermeiros está faltando e 

organizar realmente os PSF´s, estarei focado semana que vem 

nos PSF´s, a Nice que assumiu agora e tem feito um bom 

trabalho, mas precisamos atingir a perfeição e estaremos 

lutando para isso, para poder dar mais qualidade de vida a 

nossa população Naviraiense, estaremos cobrando os PSFs 
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semana que vem, todos; não é que os vereadores aqui não 

cobra, nós compramos diariamente, mas temos que sentar, 

montar metas e estratégias de trabalho. Dizer a população 

Naviraiense que estou à disposição 24 horas por dia, mães e 

pais que tenham filhos com dependência química, me 

procurem, temos vagas para internação gratuitamente, não se 

paga nada, desde que a pessoa queira o tratamento. Nosso 

gabinete está aberto aqui de segunda a sexta-feira com a 

equipe pronta e preparada para dar toda e qualquer 

orientação; também queria agradecer a população Naviraiense 

que me elegeu como melhor vereador do ano de 2019 no prêmio 

que recebemos sexta-feira, é motivo de orgulho e 

reconhecimento, bem como meu assessor Auro Mendonça, que 

também foi eleito, fomos eleitos os melhores parlamentares 

pela população Naviraiense, fica aqui o meu agradecimento a 

toda a população Naviraiense, queremos fazer muito mais 

pelo nosso povo que nos elegeu nesse mandato popular, muito 

obrigado a todos e tenham uma boa semana e fiquem com Deus. 

Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus o Senhor 

Presidente encerrou a sessão e para constar em ata, 

Rosângela Farias Sofa, primeira secretária, lavrei presente 

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

REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL, aos vinte e quatro dias do mês de setembro 

do ano de dois mil e dezenove. 

 

 

Rosângela Farias Sofa 

1ª Secretária 
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