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ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01/10/2019. 

 

Ao primeiro dia do mês de outubro 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, Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior, Maria Cristina Tezolini 

Gradella e Márcio André Scarlassara. Foi constatada a 

ausência do vereador Ederson Dutra. 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 informou que antes do 

expediente irá fazer a leitura de dois textos que marcam 

duas datas importantes – primeiro a respeito do Outubro 

Rosa – um movimento de adesão mundial que busca promover a 

luta contra o câncer de mama e propagar o seu diagnóstico 

mais precocemente. O Outubro Rosa foi criado no início da 

década de 1990 por uma Fundação Filantrópica nos Estados 

Unidos e se expandiu para todo o mundo. O Outubro Rosa tem 

o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer e sua 

prevenção, além de promover a conscientização sobre a 

gravidade da doença. O diagnóstico precoce é o primeiro e 

mais importante passo para cura; de acordo com o Instituto 

Nacional do Câncer (INCA), o Câncer de Mama é o tipo mais 

comum entre as mulheres depois do Câncer de Pele e responde 

por cerca de 25% dos casos de câncer a cada ano no Brasil. 
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A doença também acomete homens, porém é raro e representa 

apenas 1% do total dos casos. Durante o mês de outubro é 

proporcionado maior acesso aos serviços de diagnóstico e de 

tratamento para contribuir com a redução da mortalidade por 

causa da doença. Aqui em Naviraí as instituições 

correspondentes ao caso realizam inúmeras campanhas de 

conscientização, contando com apoio de pessoas, empresas e 

poder público, portanto é de extrema relevância que homens 

e mulheres se atentem para o diagnóstico precoce; vamos 

juntos fortalecer o movimento outubro rosa e salvar as 

vidas. A vereadora Rosângela proporcionou um enfeite em 

cada mesa, então queria agradecer a primeira secretária, 

Rosângela por sempre cuidar desses detalhes, que são muito 

importante para a população e para os vereadores, então 

vereadora, parabéns pela sua luta contra esses problemas, 

como depressão, como outubro rosa, novembro azul, você 

sempre está à frente fazendo um belo trabalho, e agradeço 

por ter enfeitado o nosso plenário. A vereadora Lourdes 

também representando com a camisa do outubro rosa, 

vereadora Cris; as mulheres daqui da câmara representando 

bem o nosso legislativo; e fica nosso recado a todas as 

mulheres de Naviraí para que procurem saber um pouco mais a 

respeito dessa doença que atingem tanto elas; a outra 

leitura que eu faço questão também de fazer no início da 

sessão é a respeito do Dia do Vereador; no Brasil em 

primeiro de outubro homenageia-se o cargo político do 

representante de uma cidade ou município que está 

encarregado das funções legislativas ou executiva dentro da 

Câmara de Vereadores. O dia do vereador foi instituído 

através da lei federal 7.212, de 11 de julho de 1.984. Por 

decreto de lei foi definido o dia primeiro de outubro como 

sendo o dia do vereador no Brasil, porque foi nesta data em 
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primeiro de outubro de 1828 que o ex imperador Dom Pedro I 

oficializou as normas que definem o cargo de vereador. O 

vereador possui um papel importantíssimo no município em 

que atua, é ele, o elo entre a população e o poder público. 

Seu papel é o de mostrar os problemas da comunidade e 

buscar providências junto aos órgãos competentes; o 

vereador também é fiscal do dinheiro público, o 

representante do povo, é um assistente social, advogado, 

comunicador, é quem defende legitimamente os anseios da 

população e deve priorizar sempre o bem coletivo de uma 

comunidade. Nos diversos papéis do vereador, a coragem de 

concordar ou que considerar certo e discordar com o que 

considerar errado, priorizando o benefício de todos deve 

ser o mais importante. Parabéns a todos os vereadores pelo 

seu dia; Parabéns a todos os parlamentares que cumprem com 

seus papéis de fiscalizadores e representantes do povo 

comprometidos com o município em que vivem, e que enquanto 

vereadores, nós possamos crescer juntos com a nossa cidade. 

Então gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer 

cada um de vocês vereadores, é um prazer trabalhar com 

vocês aqui, a gente sabe da luta de cada um, a gente sabe 

da busca de cada um, sabe o tanto que a gente tem tentado 

fazer alguma coisa para a melhoria da nossa cidade, então 

mais uma vez parabéns a todos. Nesse momento determino a 

primeira secretária para fazer a leitura do expediente – a 

primeira secretária informou que a ata da 28ª Sessão 

Ordinária de 2019 encontra-se a disposição na secretaria 

desta casa de leis. Ofício nº 43/2019 do Excelentíssimo 

Senhor Vereador Ederson Dutra, em justificativa às 

ausências nas 6ª e 7ª Sessões Extraordinárias do ano de 

2019. O Senhor Presidente informou que as ausências do 

Excelentíssimo Senhor Vereador Ederson Dutra nas referidas 
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sessões encontram-se devidamente justificadas. Ofício n° 

237/2019/NAVIRAIPREV do Senhor Moisés Bento da Silva 

Júnior, Diretor Presidente do NAVIRAIPREV, encaminhando 

cópia do balancete relativo ao mês de agosto de 2019. O 

Senhor Presidente informou que o balancete encontra-se 

disponível na Secretaria desta Casa de Leis. 1ª Secretária 

fez a apresentação dos Projetos. Projeto de Lei nº 41/2019 

de autoria do Executivo Municipal; que em súmula: Dispõe 

sobre a concessão de uso de espaço físico localizado no 

Aeroporto Municipal “Ariosto da Riva”, aos Condôminos, Srª 

Iolanda Tormena Fabris, Sr. João Leonildo Capuci e a 

empresa Agropecuária Santa Mariana Ltda, 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 20/2019 de autoria do 

Vereador Josias de Carvalho e outros Edis; que em súmula: 

Concede Título de Cidadão Naviraiense ao cidadão que 

específica. (Senhor Antônio Xavier dos Santos). 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° 178/2019 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 ao chefe do 

Executivo Municipal que se adote as providências cabíveis 

para o cumprimento da Lei nº 1060/2002, que "Concede 
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prioridade aos doares de sangue, devidamente comprovados, 

junto aos órgãos que menciona" e da Lei nº 1285/2006, que 

"Dispõe sobre a instituição da Semana Municipal da Doação 

de Sangue e dá outras providências". O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra o vereador autor - Bom 

dia Senhor Presidente, bom dia nobres edis, bom dia a todos 

que nos ouvem através da rádio Cultura, também àqueles que 

nos acompanham através das redes sociais e em especial a 

todos vocês que se fazem presentes neste plenário; é 

importante o compromisso da gestão em trabalhar para a 

preservação da vida, doar sangue é um ato de amor e 

solidariedade; percebe que o município não tem se 

preocupado com respeito a legislação que menciona, para 

promover as campanhas que visem mostrar a importância da 

doação de sangue; também vale ressaltar que o Brasil que 

estabelece benefícios aos doadores de sangue quando 

participam de concursos públicos e também priorizam a 

ausência em trabalho quando apresentam informações que 

compromete a sua ausência, está relacionado com a doação de 

sangue, Lei nº 1060/2002; sendo assim nosso município como 

um ente federado deve cumprir a norma e empreender novos 

esforços para incentivar o cadastramento de doadores de 

sangue, ademais lista de prioridade em favor aos doadores 

estende-se a hospital, postos de saúde e outras 

instituições que prestam serviços a coletividade; doar 

sangue é uma iniciativa que não compromete, não traz risco 

para a saúde, é um ato saudável; o município tem o dever de 

realizar as campanhas publicitárias como objetivo de 

conscientizar a sociedade quanto a importância dessa 

prática lei 1285/2006; gostaria de ressaltar que em meu 

mandato, desenvolvo diversas iniciativas que tem como 

objetivo melhorar os atendimentos dos usuários nas unidades 
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de saúde do município, bem como no hospital municipal, a 

comprovação é verdadeira, visto que recentemente apresentei 

nesse parlamento o requerimento questionando quais os 

números de macas existentes nas unidades de saúde e quais 

são os seus estados de conservação; por esse motivo eu pedi 

que seja feito um estudo sobre a viabilidade de aquisição 

de macas para atender o maior número de pacientes que 

precisam das mesmas nas unidades de saúde, bem como no 

hospital municipal; o que exige desse Parlamento, o 

compromisso de somarmos na busca de soluções que 

efetivamente contribuo com a melhoria da qualidade de vida 

do povo. Obrigado! Vereador Marcio Scarlassara solicitou a 

palavra - bom dia presidente, bom dia demais colegas 

vereadores, bom dia população que nos ouve, bom dia Cido, 

meu amigo, é um prazer ter você aqui com a gente nesta 

manhã de terça-feira; Jaimir só queria dar parabéns para 

você, pelo excelente requerimento, sabemos da necessidade 

do sangue, temos um hemonúcleo aqui e tem que ter sangue, 

tem que ter vida ali, então eu acho que é importante a 

campanha, o teu requerimento vem de encontro com 

hemodiálise que se abre aqui também, então Naviraí tem que 

preparar a gerência de saúde, somos microrregião aqui, aqui 

tem vários municípios, temos que ter condições de dar 

suporte aos municípios vizinhos também nesse sentido, então 

em breve se Deus quiser, nossa hemodiálise estará 

funcionando em Naviraí e isso vem de encontro Jaimir, então 

parabéns pelo vosso requerimento. O Senhor Presidente 

colocou em votação, sendo aprovado. Requerimento n° 

185/2019 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, 
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requerendo informações, atualizadas, sobre se há falta de 

medicamentos na rede municipal de saúde, e, caso exista a 

falta de alguns medicamentos, fazemos as seguintes 

solicitações: - quais os medicamentos que estão em falta, 

com relatório detalhado apontando se são medicamentos de 

uso contínuo ou não, os nomes, as quantidades e em quais 

unidades de atendimento os mesmos estão em falta; - quais 

as razões pelas quais esses medicamentos encontram-se em 

falta, principalmente os de uso contínuo, qual a previsão 

de entrega e quais as medidas que a Administração Pública 

está adotando para solucionar esse problema. Outrossim, 

gostaríamos de informações sobre os possíveis empréstimos 

de medicamentos que a rede municipal de saúde possa ter 

efetuado, o porquê desses empréstimos e de quem foi 

solicitado tal empréstimo. Lembramos, que tais informações 

são de extrema e urgente importância, pois na gestão 

pública todos os atos devem ser praticados mediante prévio 

planejamento, e se há um caos em algum setor público, 

devemos fiscalizar e sanear possíveis falhas no sistema. O 

Senhor Presidente convidou o vereador Claudio Cezar para 

ocupar sua cadeira aqui nesse instante; O senhor Claudio 

Cezar  colocou em discussão o requerimento, com a palavra o 

vereador autor - Bom dia senhor presidente, nobres edis, 

público presente, Laniere, seu Osvaldo, Felipe, Cido, nosso 

amigo vereador de Juti, Vandinho, ex-presidente da Câmara 

de Juti, obrigado pela presença, seja bem-vindo; queria 

também cumprimentar a todos que nos ouve através da Rádio 

Cultura e todos também que nos acompanha através das redes 

sociais. Esse requerimento tem a intenção de descobrir uma 

coisa que a gente já sabe o que acontece, mas com dados 

fundamentados em documentos, porque hoje em dia não é bom 

trabalhar sem ter o documento, só com informações, e diante 
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de um gerente de saúde que a gente perdeu a confiança, que 

a gente não acredita mais, e eu costumo dizer, já vem algum 

tempo que eu venho falando isso, falei para ele, já falei 

para o Prefeito, não estou aqui inventando nada, nem 

mentindo, eu acho que às vezes para tentar proteger o cargo 

dele ou algumas pessoas, ele inventa algumas coisas e a 

gente acabava acreditando nisso, mas hoje não, a gente 

apresenta o documento, quer o documento e vai fiscalizar se 

o que ele vai mandar para nós, de fato é verdade, porque a 

gente discute aqui a falta de medicamento na farmacinha e 

na santa casa a longo tempo; mas na farmacinha não falta, é 

porque o medicamento que quer é complexo, não tem, então é 

sempre a mesma desculpa da gestão para alguma coisa, e nós 

já falamos que na farmácia faltava remédio para diabetes, 

faltava remédio de pressão, remédio controlado, diversos, 

chegou a faltar remédio básico, como dipirona e assim foi 

por um dia, dois dias, e a gente não quer saber, faltou e 

ninguém pode falar que não faltou, porque as pessoas que 

vão lá não tem necessidade de mentir, a pessoa está doente, 

a pessoa está indo lá porque não tenho dinheiro para 

comprar o remédio, não é porque ela quer ir lá e se 

aproveitar da situação, ela não está lá porque acha bonito 

ficar na fila esperando horas para ser atendido e depois 

para ter a resposta que não tem o medicamento. Um aparte da 

vereadora Lourdes - esteve no meu gabinete hoje pela manhã, 

uma senhora com problema gravíssimo de diabetes, há três 

semanas ela procura a fita para medir glicose e não tem, 

então se não tem uma fita de medir glicose, que é uma coisa 

tão simples e tão corriqueira, imagina o restante? 

Obrigada! O vereador Símon agradeceu - sempre bem honesta e 

sempre bem esclarecida nos assuntos que o nosso município 

depende e de fato é essa a realidade Dona Lourdes; a gente 
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entende quando vem uma resposta que faltou porque teve um 

pouco de demora na licitação, ou a pessoa que faz o 

planejamento não entregou a lista a tempo, ou seja, são 

diversas desculpas que são inventadas, a verdade é essa, é 

sempre um jogando para o outro a culpa, e a gente não 

consegue sanar, porque nunca tem um responsável; então a 

partir de alguns dias atrás eu presenciei vários 

acontecimentos no qual responsabilizo o gerente de saúde, 

não tem outra pessoa a ser responsabilizada, até porque se 

tem alguém faltando com comprometimento dentro da pasta 

dele e não está fazendo o serviço, também é 

responsabilidade dele e ele é o culpado, ou seja, falta com 

a verdade, não esclarece as coisas do jeito que a gente 

quer; na Santa Casa hoje é nítido a falta de medicamento, 

estivemos na Santa Casa, faltava medicamento. Um aparte do 

vereador Taquara - Bom dia senhor presidente, bom dia 

vereadores, público presente, ouvintes da Cultura FM, 

falando em Santa Casa vereador, ocorreu um fato lá semana 

passada, dia 25, uma criança de 2 anos e 10 meses caiu na 

creche, fizeram os procedimentos na creche, tudo normal e a 

mãe levou na santa casa, chegou lá o médico que não 

conheço, Doutor  Nelson, pediu um raio-x da criança e foi 

feito o raio-x e ele falou para a mãe que a criança não 

tinha nada e receitou um paracetamol, que com a queda bateu 

o braço e infeccionou; e a criança não parava de chorar com 

dor, no dia 28 voltou para Santa Casa novamente e quem 

estava lá era o Doutor Antônio, por sinal, um ótimo médico, 

que perguntou a mãe se tinha feito raio-x, ela falou que 

tinha sido feito pelo Doutor Nelson, e como fica na Santa 

Casa, o doutor Antônio pegou o raio-x e na hora viu que o 

braço da criança estava quebrado; então como que um médico 

não vê um raio-x que o braço da criança está quebrado, 2 
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anos e 10 meses tem a criança; a mãe veio aqui hoje 

indignada, o avô da criança foi falar com a vereadora 

Rosângela também; como que um médico não vê que o braço de 

uma criança tá quebrado, simplesmente passou Ibuprofeno se 

eu não me engano e um paracetamol para criança tomar, isso 

é um descaso; ela falou que iria no Ministério Público e eu 

falei que deveria ir onde achar melhor, fica à vontade, eu 

apoio, porque eu não sou médico, não sou formado, agora não 

pode hoje um médico saber que um braço de uma criança não 

tá quebrado, não viu no Raio X? Estão de brincadeira com a 

cara da população, só pode. Obrigado pelo aparte. Vereador 

Símon agradeceu a contribuição – de fato é uma indignação 

essa situação; o que eu fico preocupado vereador Fabiano, é 

com a proporção que a coisa está tomando e o Prefeito 

Municipal não se mostra a favor de resolver esse problema. 

O vereador Marcio solicitou um aparte - Bom dia a todos 

novamente, eu peço para a população aumentar o volume do 

rádio, por que é uma vergonha e aumentando o volume do 

rádio os vizinhos escutam também e pode ouvir melhor do que 

a gente fala aqui, é lastimável, eu só queria pedir 

permissão ao Fabiano para comentar também o episódio que 

aconteceu com essa criança, que eu não tinha conhecimento 

também, mas acho que é um caso vergonhoso, eu acho que a 

diretora do hospital, a Érica, que tem feito um bom 

trabalho ali, atende todos a contento, as demandas que a 

gente tem cobrado ela tem tentado resolver, ela tem nos 

dito sim ou não; então Érica fica aqui o meu pedido em  

nome dos vereadores, que você chame esse médico, chame o 

doutor Antônio também, pegue o raio-x; vereador Marcio 

disse ao vereador Fi - eu estou com a palavra e eu gostaria 

que vossa excelência me respeitasse, estou com a palavra. O 

vereador Fi disse que é para cumprir o regimento, não é 
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objeto da matéria a discussão sobre o médico e o senhor 

está com a palavra e tem um minuto para concluir. O 

vereador Marcio disse - o vereador Fabiano falou ali, então 

estou com a palavra; posso continuar? O vereador Fi disse – 

o senhor tem um minuto. Vereador Marcio – vou encerrar a 

minha palavra e vou pedir novamente assim que o vereador 

Símon falar, porque eu não sei o que certas pessoas pensam 

em ser vereador e ficar sentado sem fazer nada, obrigado! 

Vereador Símon agradeceu – de fato de fato é uma situação 

que causa mesmo transtorno, a gente fica nervoso, vereador 

fica nervoso, até porque somos seres humanos, embora a 

gente esteja aqui como vereador, estamos aqui passando 

esses quatro anos como vereador, as coisas que acontecem na 

saúde de Naviraí nos preocupa, nos irrita e infelizmente 

nós não temos o poder de resolver, e é bom dizer isso, quem 

tem o poder de resolver é o Prefeito Municipal, é o gerente 

saúde e não é o vereador; hoje é o dia do vereador e 

ninguém dá importância, a gente não quer isso também, a 

gente mencionou um texto a pouco, mas é nós que estando 

diretamente ligada a população, toda vez que um vereador 

vem aqui trazer uma reclamação, seja matéria da discussão 

ou não, é porque está acontecendo um problema e a gente 

está tentando resolver e querendo resolver da melhor forma, 

assim são todos os vereadores, então não podemos ficar se 

digladiando e dando limite para vereador sabendo da 

situação que se encontra saúde municipal de Naviraí, a 

gente não pode, porque acabamos nos expondo entre nós ao 

ponto de um vereador pedir para cortar o microfone do 

outro, enquanto a gente deveria se abraçar e tentar 

resolver o problema do município, não pedir para cortar 

microfone de vereador, a gente tem que se respeitar aqui 

dentro, tem que se unir, a união que não tem da parte do 
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executivo com nós; a gente não pode ser do mesmo jeito; a 

gente poderia também abandonar o prefeito de Naviraí, assim 

como ele fez com nós desde o começo do mandato, de falar 

que não gosta de vereador pronto e acabou, mas a gente não 

faz isso, porque para nós Naviraí está em primeiro lugar, 

não é o prefeito, ele é autoridade constituída e a gente 

respeita, mas ele também tem que nos respeitar; a gente tem 

que dar um basta nessa situação de Naviraí, da Saúde 

Naviraí, não podemos vir aqui em toda sessão e ficar 

trazendo relatos como esse que os vereadores trouxeram aqui 

agora, relato como eu estou falando agora, que vai na Santa 

Casa e falta remédio e empresta de cidades menores; a gente 

tem só um tipo de antibiótico para todas as doenças, é 

disso que está falando aqui, depois pode usar tribuna, 

falar aqui que não, que vai melhorar, que a situação vai 

melhorar, que ele tá fazendo possível, que o gerente está 

fazendo, pode usar a tribuna, não tem problema, mas a gente 

vai in loco e constata a verdade, porque está aqui para 

trazer a verdade, e tem a falta de medicamento; eu peço 

para o gerente saúde, para os responsáveis, a gente tem um 

diretor clínico também muito bom, vale ressaltar, doutor 

Felipe, ele pode estar apurando essa situação que os 

vereadores trouxeram, para poder passar um posicionamento, 

mas a falta de medicamento a gente cobra e quer que coloque 

no papel, quais são os medicamentos que faltam, quais os 

medicamentos que era para ter e não tem, quais são os 

medicamentos que estão emprestados e qual é o valor disso, 

o que a gente deve para os outros municípios, o que deve 

para Cassems e quando vai devolver? Porque isso era uma 

proposta de campanha e quando assumiu disse que era um 

absurdo a outra gestão ter medicamentos emprestados de 

outros municípios e de outros hospitais, e por três anos 
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continua do mesmo jeito, então fica aqui nossa cobrança, 

vamos esperar vir resposta da gerência de saúde a respeito 

para poder discutir com mais veemência, com mais informação 

a respeito da matéria. Muito obrigado senhor presidente e 

desculpa pela demora. O vereador Marcio Scarlassara 

solicitou a palavra - Bom dia novamente a população e peço 

desculpa aos meus ouvintes da Rádio, porque o vereador tem 

a sessão aqui e eu nunca me pautei em atender ninguém na 

porta de casa, para mim não tem dia e não tem hora, eu 

atendo todos os dias as pessoas e quando nós estamos aqui, 

estamos aqui para falar a verdade, se tem pessoas que não 

gosta de falar a verdade, respeitamos também, agora não 

pode proibir o vereador, é um direito meu falar o que eu 

penso, pra isso fui eleito pela população de Naviraí, por 

isso eu atendo a população de Naviraí, quando eu não quiser 

mais ser vereador, eu simplesmente renuncio o meu mandato 

ou não saio mais candidato, mas enquanto eu for vereador, 

vou brigar pelo povo e cabe a mim fazer e faço com orgulho, 

como a senhora Lourdes, que vem com a perna doendo aqui, 

com as dificuldades que tem e nunca perde a sessão, está 

aqui trabalhando e participando em muitos eventos, então 

isso é o mandato do vereador; mas voltando a pauta da 

saúde, como estava dizendo, a Érica tem feito um bom 

trabalho ali, tem se esforçado muito, então eu pediria a 

Érica, que chamasse os dois médicos para conversar, o 

diretor clínico também, doutor Felipe, tem feito um 

trabalho maravilhoso, é uma pessoa que vive 24 horas pra 

saúde, temos que agradecer a Deus em ter o Felipe aqui, 

como os outros médicos também, como Antônio, tivemos o 

saudoso doutor Antonito,  nós temos que dar valor 

população, e médico que não quer trabalhar ou não está em 

condições, tem que mandar ir embora de Naviraí, como 
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fizemos com aquele médico que era do Carlos Vidoto se eu 

não me engano, doutor Mateus, que vinha aqui e ficava dois 

dias e ia embora; foi embora da cidade; como o outro que 

não queria atender, que foi embora para Ivinhema e se 

suicidou; Naviraí tem que ficar quem quer trabalhar, porque 

o pagamento está em dias, sendo pouco ou sendo muito, está 

sendo pago, então tem que trabalhar; e a equipe de Naviraí 

trabalha, todos os médicos são bons aqui, então tem que ver 

o que está acontecendo com esse médico novo que chegou, se 

é o caso se tem condições ou se não tem, se não tiver, 

tchau para ele também, porque a população não pode sofrer; 

e voltando a pauta da saúde, da farmacinha e dos remédios, 

ontem o Valdecir, o Negão eletricista, me procurou com uma 

lista de um monte de medicação para infartado e de todos, 

só tinha uma medicação, então eu queria saber o que 

acontece em três anos que eles não conseguem organizar 

farmácia, são três anos e meio de mandato e não conseguiu 

acertar ainda, os primeiros seis meses nós esperamos, 

passou mais seis meses esperamos, passou mais um ano 

esperamos e não conseguiu a regularizar a situação, ninguém 

está pedindo a medicação que não seja da lista do SUS, é só 

a lista SUS e não tem; e a Valéria que está lá é uma pessoa 

competente, é uma mulher formada, sabe conduzir a 

farmacinha, mas eu não sei o que acontece que trava; esses 

dias veio uma pessoa aqui buscar a medicação, veio falar 

comigo e me cortou o coração, paciente psiquiátrico, e eu 

liguei e não tinha a medicação, liguei de novo e tinha 

chegado, mas só iria entregar na segunda-feira e era 

quinta-feira, disse que teria que conferir ainda o estoque 

e dar entrada; então a pessoa iria ficar quinta, sexta, 

sábado, domingo e segunda sem a medicação, sendo que a 

medicação estava ali para entregar, então desorganização da 
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estrutura é nítida, é vergonhoso as pessoas ter que correr 

atrás da medicação que está ali, ficar implorando; mas a 

culpa 100% disso é do prefeito Izauri, não é do Welligton 

não, não é da Valéria, a culpa é do Prefeito, o 

incompetente é o prefeito, quem foi eleito com a votação 

que teve, foi prefeito, então se está indo mal, a culpa é 

dele, se o gerente está mal, manda embora o gerente, porque 

aqui se o Sidnei não da conta da câmara, tem que tirar o 

Sidnei, se o Anderson não der conta do financeiro, tem que 

tirar o Anderson, então a gente tem que ver isso, eu não 

atribuo e não critico nenhum gerente não; não vou mais 

criticar gerente, o responsável 100% de todo caos em 

Naviraí, chama-se Izauri de Macedo. Obrigado! Com a palavra 

o vereador Fi da Paiol - só para informar a população, 

enquanto estou presidindo essa casa, eu concordo com os 

vereadores que tem que haver respeito aqui dentro, mas eu 

quero ler aqui um artigo e como é uma casa de leis, eu acho 

que a gente está aqui, primeiramente para cumprir as leis, 

se nós temos um Regimento Interno, e vou falar para que a 

população entenda, porque houve um desentendimento aqui 

agora, isso é desagradável, a população não quer saber 

disso, quer saber de trabalho de vereador; e no nosso 

Regimento Interno desta casa de leis, no artigo 166, o 

vereador a quem for dado a palavra, não poderá desviar-se 

da matéria em debate; e foi o que aconteceu aqui, por isso 

que eu enquanto estou presidindo esta casa, eu me sinto no 

dever de intervir, por mais que eu não seja o presidente 

dessa casa, estou aqui porque sou vice-presidente e quando 

o presidente vai discutir alguma matéria, é regimental que 

convide o vice-presidente para assumir, então só para que 

fique claro para a população, o que está acontecendo aqui, 

é desvio de matéria, o requerimento que estava sendo 
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discutido, era pedindo de informação a respeito de 

medicamentos em falta, o vereador tem uso da tribuna, ele 

pode entrar com requerimento, ele pode fazer denúncia, 

discutir a matéria; então peço desculpas a quem está nos 

ouvindo em casa, mas eu quis informar a população, para não 

ficar aquele mal entendido e pensar que o presidente pode 

estar querendo perseguir algum parlamentar. O vereador 

Josias de Carvalho solicitou a palavra - senhor presidente, 

nobres pares, senhores presentes, quero aqui agradecer a 

presença do Vando, meu amigo em particular, vereador de 

Juti, foi presidente daquela casa e em nome do Vando quero 

agradecer aqui todos os presentes que estão aqui 

prestigiando o trabalho do legislativo e também agradecer 

os nossos ouvintes da Rádio Cultura FM; quero me dirigir ao 

vereador Símon e parabeniza-lo pelo requerimento, porque na 

realidade nós sabemos que o hospital tem feito esses 

empréstimos de medicação, materiais cirúrgicos, enfim, 

naquilo que é necessário dentro de um hospital, 

principalmente como a santa casa de Naviraí; essas 

informações é bom que vão ser oficializados, mas já é de 

conhecimento que isso é praxe e não é de agora, sabemos que 

na gestão anterior também se emprestava a medicação, que na 

gestão anterior também faltava medicação, a população sabe, 

não tem a mente curta, lembra muito bem, tanto é que 

apostou numa nova gestão, numa nova administração; está 

dando certo, mas acredito que a gente tem muitas críticas a 

fazer, como foi feito e as críticas são válidas, tem que 

cobrar de fato a gestão, vereador Marcio cobra com 

veemência, é mais ferrenho nas suas cobranças, vereador 

Símon também cobra, como todos vereadores aqui cobram e nós 

temos que cobrar porque nós somos representantes legítimos 

da população, mas eu gostaria não só de fazer a cobrança, 
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gostaria inclusive se o vereador Símon me permitir, assinar 

com vossa excelência esse requerimento, mas também trazer 

uma sugestão, a câmara nesse período curto de gestão do 

vereador Símon, Presidente desta casa de leis, fez aí já 

uma economia em torno de quase um milhão, eu não tenho 

oficialmente esses dados, mas em torno de oitocentos mil 

reais, e gostaria de fazer uma sugestão, a medicação é um 

caso na minha opinião, de emergência, é emergencial, porque 

é o doente que está precisando da medicação para que a sua 

saúde fosse sanada, então, sentarmos nós vereadores 

juntamente com o prefeito. O vereador Símon solicitou um 

aparte - Obrigado pelas ponderações no requerimento e dizer 

que algumas tentativas de auxiliar a gestão com essa 

devolução do duodécimo já foi feito, temos o vereador Klein 

que é o líder do prefeito, a gente já tentou desenhar 

algumas soluções, algumas reformas que tinham para ser 

feitas, alguns veículos que deveriam ser comprados e até a 

própria vacina da H1N1, a gente já esteve com Prefeito 

Municipal tentando tratar, mas não tivemos uma devolutiva 

da parte dele e nem o interesse; só para contribuir com a 

cobrança de vossa excelência, obrigado! Com a palavra o 

vereador Josias - essa casa tem feito o seu papel, tem 

honrado e como foi dito, já algumas vezes aqui fizemos a 

devolução na história aqui da casa de leis, de verbas que 

foram economizados por essa casa e foi entregue nas mãos da 

gestão, das quais se passaram e também da atual, que 

inclusive foi devolvido para fazer o muro de arrimo da 

escola do Ipê, em torno de trezentos ou trezentos e 

cinquenta mil; então a casa tem fez o seu papel, era apenas 

mais uma sugestão para que a gente pudesse ajudar a gestão 

também, esse é o papel do vereador de fato, cobrar, 

fiscalizar, ajudar e trazer ideias e sugestões, porque 
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todos nós pensamos nos nossos munícipes. Obrigado 

excelência! Vereador Antônio Carlos Klein solicitou a 

palavra; por questão de ordem, o vereador Símon disse que 

como o vereador Fi mencionou o Regimento Interno dessa casa 

e o senhor está cumprindo a risca, o tempo desse 

requerimento já está esgotado, é de minha autoria e eu 

pediria para encerrar esse assunto e fosse para a próxima 

matéria, em respeito aos demais colegas. Vereador Klein 

pediu pela liderança do prefeito – o vereador Fi da Paiol 

concedeu – Klein disse que é sobre a matéria e o que quer 

dizer para a população e todos os vereadores, é que neste 

ano eu tenho frequentado muito o Hospital Municipal, 

durante o dia, à noite, então todas as dependência do 

hospital já estive visitando, olhando e vendo o que precisa 

e tentando ajudar, para que as coisas possam melhorar no 

hospital municipal, para não delongar muito aqui, a 

recepção do hospital vai ser reformado, hoje à noite é 

provável que deva ser feito o serviço lá, com doações de 

pessoas da cidade que nós pedimos e para fazer melhores 

adequações no hospital. O vereador Marcio disse que saiu da 

pauta e tem que respeitar o regimento. Vereador Klein disse 

que quer esclarecer à população o que está sendo feito no 

hospital e os vereadores não querem ouvir a verdade e o que 

acontece na saúde, só querem jogar para a população o que 

vocês querem jogar, e eu estou falando aqui pela liderança 

do prefeito e a câmara está virando uma discussão patética 

dessa forma, porque temos que ser políticos e estou fazendo 

um esclarecimento aqui em nome da liderança, mas vocês não 

querem ouvir a verdade que acontece, mas façam uma visita 

ao hospital, e em relação ao requerimento que vossa 

excelência fez na questão de empréstimo de remédios, o que 

o Josias falou está certo, é de praxe quando falta 
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medicamento no hospital se emprestar de outro, em todo 

lugar faz, e o Welligton acabou de mandar uma mensagem 

dizendo que às vezes é necessário para atender uma situação 

de emergência, geralmente quando algum item fracassa na 

licitação ou fornecedor atrasa a entrega por algum motivo, 

é isso que estou tentando esclarecer para vossas 

excelências e para que a população saiba do porque às vezes 

fazem empréstimos; e ele me explicou aqui agora que a 

questão da fita que está faltando no hospital, é que a 

empresa que ganhou a nova licitação, entregou as fitas sem 

os aparelhos e houve uma mudança de marca, ou seja, se 

liberar essas fitas não será compatível com os aparelhos 

que as pessoas estão usando; a empresa já foi notificada 

para enviar novos aparelhos para substituição, falei com 

ele também aqui sobre a questão da criança que quebrou o 

braço e foi mandada de volta para casa, é uma questão do 

médico que examinou e que faltou competência, mas pediu o 

nome do médico, eu informei e vai ser aberto procedimento 

para apurar o caso e obrigado pela palavra. O vereador 

Júnior solicitou a palavra ao senhor presidente. O 

Presidente Claudio Cezar disse que já encerrou a discussão. 

Em seguida colocou em votação, sendo aprovado. Presidente 

Claudio Cezar disse - gostaria depois de toda essa 

discussão, convidar o presidente Símon Rogério Freitas para 

que assuma essa presidência. Requerimento n° 186/2019 de 

autoria da Vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella e 

outros edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para 

Senhora Milena Cristina Feuser, Gerente de Administração, e 

para o Senhor Emerson Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo 

de Trânsito Municipal, requerendo informações se já foi 

feito algum estudo técnico referente à efetivação e 
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regulamentação da concessão, prestação e exploração do 

serviço público de transporte coletivo urbano em nosso 

município. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra a vereadora autora Cris Gradella – fizemos 

novamente esse requerimento porque fizemos em 2018, 

requerimento nº 100 de agosto de 2018, aonde solicitávamos 

que a prefeitura fizesse o estudo necessário para o 

transporte coletivo público aqui em Naviraí; naquela 

ocasião o prefeito mesmo respondeu esse requerimento, 

dizendo que seria feito os estudos técnicos para 

possibilitar a viabilização e a regularização da concessão 

da prestação e exploração do serviço público de transporte 

coletivo, só que até o momento esse estudo não foi 

apresentado para a gente, e o que a gente vem observando, é 

que a população vem sofrendo muito; a população que está 

morando hoje no Nelson Trad, caminha em média 7 km para vir 

de lá até o centro para trabalhar, para voltar para casa, 

para estudar e toda essa população não tem escola e nem 

trabalho no local onde eles moram, então precisa 

urgentemente do transporte coletivo aqui na nossa cidade, o 

que a gente pede é uma agilidade em saber se eles têm uma 

resposta, porque não pode mais de um ano para fazer um 

estudo técnico e não ter uma resposta para a população. 

Obrigada senhor presidente! O Senhor Presidente usou a 

palavra - Obrigado vereadora Cris, eu queria também 

mencionar aqui, eu sou um dos autores juntamente com vossa 

excelência, a senhora me convidou para assinar junto e fiz 

questão de assinar; a nossa preocupação é exatamente essa, 

Naviraí tem crescido e crescido bastante, vários bairros 

novos longe do centro foram feitos e hoje são habitados, 

sem contar que a vereadora não mencionou a segurança, 

porque a pessoa que vem de bicicleta ou a pé, ela sai de um 
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bairro ao outro, atravessa até o bairro que ela reside e 

está exposta a violência, Naviraí já não é mais uma cidade 

pequena, existe casos de assalto, caso de estupros e outras 

coisas mais, ou seja, toda cidade que quer prosperar, que 

vem crescendo como Naviraí está crescendo, depende do 

transporte público e a senhora já mencionou que a gente fez 

uma indicação e a resposta que veio é que ia ser feito um 

estudo; eu fui alertado aqui pelo vereador Josias que a 

questão da escola e do Posto de Saúde no bairro Jardim 

Paraíso já teve audiência pública, se não me engano o 

deputado na época, João Grandão que puxou a iniciativa 

juntamente com o vereador Josias, foi discutido, mas até 

agora não avançamos, então o transporte coletivo é uma 

coisa mais rápida, claro que feito com responsabilidade, 

porque tem que ser feita através de licitação, e tem que 

ser uma empresa séria para não termos mais problemas do que 

já temos, e o nosso requerimento é de muita valia para o 

município, fiquei muito feliz em assinar e a senhora tem 

todo meu apoio. O vereador Josias solicitou a palavra - 

parabenizar a vereadora Cris Gradella, porque de fato nós 

aqui, temos que procurar ver essas deficiências nos 

bairros, na cidade toda e procurar trazer boas orientações, 

sugestões, ideias e cobrando também, Naviraí já teve o 

transporte coletivo aqui, não deu certo, precisaria de um 

apoio para poder manter, então a pessoa que ficou com a 

frota aqui por um tempo, não valeu a pena, ainda as pessoas 

tem o hábito de querer andar de bicicleta ou moto táxi, 

lógico que essas concorrências também têm de moto táxi e 

táxi aqui em Naviraí, eu não tenho conhecimento ainda da 

questão do Uber, então tudo isso para manter uma frota de 

ônibus, é muito caro e se torna inviável, é óbvio que o 

estudo vem a calhar vereadora Cris, de repente vai ter que 
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ter o apoio do município também para poder de alguma forma 

ajudar, até que esse transporte possa ficar consolidado, 

mas é questão de analisar, estudar, fazer um levantamento 

para que as pessoas possam ser atendidas nesse quesito, que 

é o transporte público. Solicitou a palavra a vereadora 

Rosangela - vereadora Cris Gradella, parabéns! Vereador 

Simon! Eu gostaria de assinar junto com vocês, porque eu 

tenho vivido isso e por várias vezes eu sou o táxi do 

pessoal, principalmente no dia de receber pensão, 

aposentadoria, a pessoa que fica doente às vezes pede e 

demora, o SAMU não aguenta, o bombeiro não consegue ir, o 

pax está ficando louco, porque é ele que dá assistência a 

esse povo; a gente sabe que a realidade da cidade mudou, 

nós pegamos uma parcela da sociedade muito grande que 

estava no centro da cidade, com pessoas com crianças 

deficientes, com idosos de baixa renda e colocamos lá no 

final da cidade, sem escola, sem posto de saúde, o banco 

fica sete quilômetros longe desse pessoal, eles precisam 

retirar sua aposentadoria, eles precisam fazer prova de 

vida, é muito difícil; então já que nós os mandamos para 

lá, nós vamos ter que dar o mínimo condições, o direito de 

ir e vir, por várias vezes meu telefone toca e é para ir lá 

buscar a vó que tem que levar a neta na escola que ela não 

está aguentando, então a gente sabe da dificuldade e o 

quanto isso irá ajudar a população de Naviraí, por isso eu 

gostaria de propor que todos os vereadores, porque eu sei 

que todos eles vivencia essa realidade de perto, porque a 

câmera é viva, atuante e está andando dentro da sociedade, 

acredito que todos nós deveríamos assinar para fortalecer 

esse pedido da vereadora Cris e do vereador Símon, porque a 

gente sabe que isso aqui só vai mudar com vontade de 

política, não é vontade de vereador, é vontade de 
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executivo, de prefeito, então só a vontade política e para 

ter vontade de política, nós temos que pedir que os treze 

juntos, aí eu tenho certeza que vai ser analisado com o 

maior valor, porque todos os vereadores estão vendo essa 

realidade. Muito obrigada! O vereador Símon perguntou se 

todos concordam em assinar o requerimento e pede a 

secretaria para que todos os vereadores assinem o 

requerimento nº 186 de 2019; eu quero agradecer aqui a 

presença do Célio Cândido, Celinho do Popó como 

carinhosamente nós chamamos, obrigado pela presença e seja 

sempre bem-vindo nessa casa. Em seguida o Senhor Presidente 

colocou em votação, sendo aprovado. Requerimento n° 

187/2019 de autoria da Vereadora Rosangela Farias Sofa e 

outros edis; 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: - quais medidas têm sido 

adotadas para solucionar a demanda dos pacientes que 

aguardam pela realização dos exames de colposcopia; - como 

está sendo planejado o cronograma de atividades dos 

profissionais que atuam nessa área. As informações 

solicitadas são de extrema importância e tem como objetivo 

evitar o aumento da demanda e sanar aquelas existentes. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra a 

vereadora autora Rosangela - apesar de ter lido tudo isso, 

ainda tenho que falar e quero dizer a todas as mulheres de 

Naviraí, eu não estou aqui só para defender mulheres, é 

mulheres e homens, crianças e idosos, tudo que estiver em 

cima dessa terra de Naviraí, nós vamos defender, mas hoje 

eu estou pedindo aqui, que a saúde pública faça o papel da 

prevenção, realmente cumpra o papel da prevenção, nós 

sabemos que o exame de colposcopia é o primeiro exame, é 
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atacar na fonte, depois que fez o exame do colo do útero, 

identificou alguma lesão, o próximo exame é colposcopia, 

identificada lesão parte para colposcopia, na colposcopia o 

médico pode fazer uma cauterização, simplesmente o 

medicamento, ou indicar histerectomia, ou em casos graves a 

Oncologia, nós temos uma fila de demanda de cirurgias de 

histerectomia, que é a retirada de útero, está fazendo 

muito lentamente, mas está fazendo alguma coisa, mas para 

não ficar na demanda de histerectomia, precisamos atacar na 

fonte, que é fazer o exame de colposcopia; quando 

identificado na colposcopia e feitos os exames e agindo, 

nós não estaremos caminhando para uma Oncologia no futuro e 

muito menos para uma histerectomia, isso nós teríamos, 

economia de dinheiro, de valores e teria preservação de 

saúde, a gente ia garantir a saúde dessas mulheres, 

garantindo a saúde dessas mulheres nós estamos garantindo a 

saúde de toda uma família, uma esposa doente é um marido 

mal cuidado e filhos largados na rua, uma esposa doente é 

uma família desestruturada, então eu peço encarecidamente e 

gostaria que todos vereadores colocasse seus nomes nessa 

indicação, para que possamos juntos pedir para o município, 

para a saúde pública de Naviraí, essa atenção necessária. 

Muito obrigada! Solicitou a palavra o Vereador Júnior - Bom 

dia presidente, vereadores, vereadoras, público que se faz 

presente, eu queria primeiro parabenizar a vereadora pela 

justificativa brilhante, só que eu queria fazer uma 

pergunta para vereadora a respeito da justificativa e a 

respeito da situação em si. Vossa Excelência colocou na 

justificativa que as informações que foram prestadas pela 

gerência de saúde através de um ofício, foram suficientes 

para tranquilizar os pacientes; eu queria saber exatamente 

o que significa isso, se está acontecendo ou não está 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

acontecendo o exame, e se foi justificado o porquê da 

paralisação desse exame, eu entendi a importância, então 

por isso queria parabenizar de fato vossa excelência, mas 

não ficou claro para mim o porquê, me parece que a 

informação foi equivocada, ou de fato não está acontecendo, 

qual é a situação real hoje para essas mulheres que 

aguardam esse exame? A vereadora Rosangela agradeceu o 

vereador Júnior e disse - Obrigado Vereador Júnior - quando 

nós fizemos um levantamento, tinham 72 mulheres à espera da 

colposcopia, então foi conversado com o gerente de saúde e 

com as pessoas que estão à frente, o que me passaram é que 

seria marcado 12 pessoas ou até 20 em todos os sábados; 

realmente ocorreu um atendimento de 20 pessoas, um 

atendimento de 20 pessoas num sábado e na qual eu estive 

lá, e eu não sei se foi médico, quem foi, que não gostou da 

minha presença no posto de saúde, que disse que vereador 

não tinha que estar lá, porque não era que iria fazer as 

consultas; eu fui só para acompanhar, para ver se realmente 

estava acontecendo, para fiscalizar; e na verdade aconteceu 

naquele dia, 20 colposcopia na qual a gente ficou muito 

agradecido e feliz de saber que ia dar andamento a essa 

fila de 72 pessoas, só que depois disso não houve mais 

nenhum tipo de atendimento e eu procurei saber, na verdade 

o que o médico passou, é que tinha feito um combinado de 

valores com o gerente de saúde, no qual não foi cumprido; 

então ele não iria para fazer um exame de nove reais, 

depois descontasse o seu imposto de renda, que iria sair 

seis reais por mulheres; estive também conversando com 

gerente de saúde e ele disse que iria chamar os médicos 

para conversar, até o último dia que os médicos vieram aqui 

nessa casa de leis, infelizmente não tinha sido chamados 

ainda e o pessoal continua na espera e a fila de espera só 
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aumenta; então a preocupação é muito grande, a gente se 

comove, fica chateada e sofre, porque nós não podemos fazer 

nada e o médico também não vai trabalhar de graça, porque o 

combinado seria duas tabela SUS e as duas tabelas SUS não 

ocorreu, e chamar um médico para ele atender 20 mulheres e 

não é só o médico, é um médico, é uma secretária da 

recepção, é uma enfermeira, é toda uma estrutura num sábado 

para acolher essas mulheres, para fazer os exames, para 

ganhar seis reais por mulheres, isso também é inadmissível, 

a gente sabe que o profissional tem seu valor e que esse é 

um trabalho de valor que realmente merece atenção 

devidamente dada e o valor tem que ser um valor maior; em 

conversa ontem com o gerente de saúde, ele também colocou a 

situação e que iria ligar ontem mesmo para os médicos, e 

que falou com prefeito que iria assumir o compromisso de 

pagar as duas tabelas SUS; eu espero que nesse momento já 

falaram com os médicos e que nós tenhamos então uma notícia 

agradável, que essa fila, essa demanda vai ser tratada com 

o zelo que merece e que as mulheres de Naviraí terá o 

atendimento que tanto almejam e tanto buscam; A vereadora 

Cris Gradella disse que gostaria de assinar junto se 

possível. A vereadora Dona Lourdes disse – eu participei da 

reunião do Welligton junto com as mulheres que iriam fazer 

as cirurgias; na época tinham vinte mulheres dentro da sala 

da câmara e ele prometeu que todas estariam fazendo 

imediatamente a cirurgia; depois ele me disse que estava 

fazendo oito ou dez cirurgias semanais, que era para 

liquidar; moral da história, tudo mentira, não fez nada 

disso, não fez nada do que do que prometeu, tem uma pessoa 

que estava com sangramento há dois anos, passando muito 

mal, com anemia profunda, foi pedir pelo amor de Deus, eu 

interferi pedindo para eles fazerem a cirurgia dessa 
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senhora, eles não se mexeram, moral da história, o médico 

foi fazer a cirurgia para ela aqui no cassems e ela teve 

que pedir dinheiro emprestado para poder pagar essa 

cirurgia. A vereadora Rosangela pediu um aparte - obrigado 

pela contribuição, mas na verdade nós tínhamos uma fila de 

32 mulheres, hoje falta 9 mulheres, então desde fevereiro 

estão sendo feitas as cirurgias, é lento; agora uma mulher 

sangrando três anos, já não me faz mais pavor, porque nós 

temos mulheres de dez anos, tem a Cleodice no bairro João 

de Barro, que tem sete anos que corre atrás de um 

tratamento e não consegue e agora está na fila; outra 

coisa, a senhora intervir não tem como, porque tem uma 

fila, eles não vão atender a senhora, porque isso é crime; 

então não vai passar na frente de maneira nenhuma; nós 

temos que obedecer a fila, fila tá lá, a fila existe, a 

fila está andando muito devagar, a gente sabe da 

preocupação de todas aqui do município, porque um mioma 

hoje, pode ser um câncer amanhã, a gente tem aqui um relato 

do vereador Fi da Paiol, que a sua mãe sofreu seis anos e 

não era câncer, mas transformou e ele perdeu a mãe; então a 

gente sabe da preocupação dessas mulheres que tem esse 

tumor e precisa desse tratamento; não é questão de ser 

mentira, faz cirurgia; a questão do exame de colposcopia 

parou por causa dos valores, e a gente está pedindo que se 

faça de novo essa conversa com os médicos e volte atender, 

e assim sensibilizados nesse mês outubro rosa, que a gente 

fala muito do câncer de mama, vamos falar também do câncer 

de útero. Obrigada! A vereadora Lourdes disse - na verdade 

parece que estão aguardando que se chega ao câncer, não é 

possível uma coisa dessas, então eu acho que antes que a 

coisa fica pior, eles deveriam fazer um mutirão e operar 

logo essas mulheres e acabar com esse problema pelo amor de 
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Deus, não é possível esperar tantos anos, a gente falando 

todo ano a mesma coisa, então eu gostaria de assinar junto, 

possivelmente que todos assinassem junto essa solicitação, 

porque é muito importante. Muito obrigada! Vereador Fi da 

Paiol - Presidente primeiramente gostaria aqui de 

cumprimentar os vereadores, as vereadoras, todos que se 

fazem presentes nesta manhã, todos que nos ouvem neste 

momento pela Rádio Cultura, Cido mais uma vez marcando 

presença aqui; parabenizar a vereadora Rosângela, por essa 

luta, tem que cobrar mesmo; quero assinar junto e como a 

senhora disse aqui, perdi minha mãe e a gente sabe que foi 

por demora, por falta de atendimento, a gente não tem como 

provar isso, mas a gente sabe a dor dessas mulheres que 

estão esperando, eu passei por isso, acompanhei o 

tratamento da minha mãe por muito tempo e o caso foi que 

quando a levei para Cascavel, o câncer já estava muito 

avançado, infelizmente acabamos perdendo ela; e estou vendo 

que nessa administração está faltando cobrança com 

seriedade, cobrança para resolver, está faltando gestão na 

saúde, isso é visível para todos, está faltando gestão na 

saúde e estivemos acompanhando essa semana, é coisa simples 

de resolver, se o gestor chegar e falar que vamos resolver 

isso, que vamos mudar essa tabela, que vamos falar ao 

Prefeito que esse decreto não está dando certo, que não 

pode ser geral isso, não pode por todos nesse balaio e 

falar que hoje é isso, é tabela para todos, nivelar não dá; 

quantas vezes estamos falando disso aqui nessa casa de 

leis, quantas vezes já falamos isso para o prefeito, já 

falamos com o secretário de saúde, mas parece que a coisa 

não anda, então eu gostaria mais uma vez de parabenizar o 

belíssimo trabalho da vereadora Rosângela, sempre empenhada 

nessas causas importantíssimas para o município, e que o 
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nosso gerente de saúde, que o nosso prefeito sentem com a 

comissão de saúde desta casa, temos aqui pessoas 

experientes, temos aqui o Márcio da Araguaia que faz parte 

da comissão de saúde dessa casa, temos a Cris Gradella que 

também já foi gestora da saúde, é enfermeira, é da área da 

saúde, temos o doutor Luiz Alberto, o Júnior que é advogado 

e sabe muito de leis, se tiver que mexer na lei alterar ou 

modificar para melhorar o atendimento, vamos fazer, então 

está faltando seriedade mesmo para resolver. Muito obrigado 

e eu gostaria de assinar! Presidente Simon parabenizou o 

vereador Fi pelas palavras - é isso aí mesmo, a gente 

também entende e faço das suas palavras as minhas, assim 

como da vereadora Dona Lourdes; também não poderia deixar 

de parabenizar a vereadora Rosângela e nesse momento eu 

pergunto se todos os vereadores estão de acordo a assinar 

com a vereadora Rosângela, se sim, peço a secretaria que 

coloque o nome de todos os vereadores no requerimento nº 

187 de 2019 de autoria da vereadora Rosângela Farias Sofa. 

Em seguida o Senhor Presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. Requerimento n° 188/2019 de autoria do Vereador 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Welligton de Mattos Santussi, 

Gerente de Saúde, requerendo um relatório, referente aos 

Técnicos de Radiologia lotados e em atividade na Gerência 

de Saúde, contendo as seguintes informações: - numero de 

profissionais e onde estão atuando; - planilha da escala de 

serviço dos profissionais nos últimos 3(três) meses; - 

relatório de horas extras, plantões e sobreavisos de cada 

funcionário. O Senhor Presidente colocou em discussão, com 

a palavra o vereador autor - senhor presidente, na linha de 

atuação que nós temos no mandato, uma das crenças que nós 
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temos, uma das coisas que nós acreditamos, é de que o 

serviço público de qualidade que é almejado por toda a 

população e por esta casa de leis, ele só é possível 

através minimamente de um tripé e esse tripé na nossa 

visão, é condição de trabalho, estrutura física, ou seja, 

os prédios, a logística, os materiais, os insumos, os 

equipamentos, e o terceiro item, que é o que a gente quer 

discutir aqui, é valorização do servidor, que é quem 

realmente executa e desempenha as tarefas, é quem atende a 

população, e nós sabemos que assim como outros setores da 

administração, o setor de Radiologia de um modo geral 

também está defasado, nós temos poucos profissionais, 

extremamente sobrecarregados, isso informação ainda 

extraoficial; e o que nós estamos pedindo, é saber como 

está vivendo esses profissionais, qual é a escala de 

trabalho que está desempenhando, quanto o município está 

gastando e quais as condições de trabalho desses 

profissionais? Porque não adianta a gente querer exigir 

serviço público de qualidade, sem ter a as devidas 

condições e principalmente a valorização profissional; 

então a partir do momento que tivermos essas informações, a 

gente estará propondo medidas para tentar melhorar a 

qualidade de trabalho e consequentemente melhorar a 

qualidade do serviço prestado. Obrigado! O Senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovado. Indicação n° 

166/2019 de autoria do Vereador Antônio Carlos Klein; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para a Senhora Ana 

Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, o Senhor 

Welligton de Mattos Santussi, Gerente de Saúde, a Senhorita 

Milena Cristina Feuser, Gerente de Administração, indicando 

seja feita, com urgência, a reforma do prédio do Posto de 
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Saúde-PSF RONAN MARQUES, localizado no bairro Jardim 

Progresso. O Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária 

que faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 167/2019 

de autoria do Vereador Josias de Carvalho; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para a Senhora Ana Paula Krambeck 

Silva Rocha, Gerente de Obras, indicando que seja feito o 

rebaixamento do canteiro central da Avenida Iguatemi, entre 

as ruas Hélio Brancaleão e Dinamarca, com a utilização de 

pavimentação ecológica. O Senhor Presidente solicitou à 1ª 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 

168/2019 de autoria da Vereadora Lourdes Elerbrock; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para a Senhora Ana 

Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, e para o 

Senhor Astolfo Carlos Mendes, Gerente de Meio Ambiente, 

indicando que seja elaborado um projeto que contemple a 

implantação de uma praça e a plantação de árvores, onde 

fica localizada a "Feira da Lua" do bairro Jardim 

Progresso, construindo e adequando os boxes no local. Com a 

palavra a vereadora autora - essa indicação eu fiz pensando 

numa viagem que fiz ao Paraná e passei por uma cidadezinha 

pequena, onde foi feito uma praça e naquela praça foi feito 

boxes para as pessoas; e acho que ali ficaria muito bonito, 

uma praça bem arrumada, bem organizada, com os boxes 

organizados em ordem; eu gostaria que a prefeitura 

assumisse aquilo ali porque quando foi feito o Jardim 

Progresso, a colonizadora plantou árvores pela extensão do 

Jardim Progresso inteiro, mas roubaram todas as mudas 

plantadas, então acabou ficando sem árvores ali e já estava 

preparado e arrumadinho para ser uma praça bem bonita, 

então eu gostaria que a prefeitura através da Ana Paula, 
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através do Astolfo, organizasse isso e que a prefeitura 

entrasse com boxes organizados para aquele pessoal, porque 

é um sofrimento terrível em dias de chuva, de vento, 

poeira, sol muito forte, enfim, as intempéries atrapalham 

demais a vida daquele pessoal, eu gostaria que eles 

prestassem bastante atenção e fizessem daquilo ali uma 

praça modelo, muito obrigada! O Senhor Presidente solicitou 

à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

Indicação n° 169/2019 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, e para o Senhor Emerson Santana Pena 

Vila, Gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, indicando a 

pintura da faixa de pedestres e a construção de um redutor 

de velocidade, do tipo quebra-molas, na Rua Baltazar, entre 

a Rua Iugoslávia e a Avenida Nelci Gonçalves de Simas. Com 

a palavra o vereador autor - Senhor Presidente, nobres 

vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Cultura; a 

pista de skate aqui ficou muito movimentada, família, 

crianças brincando, corre de um lado, corre do outro e tem 

uns motoristas que não respeitam, passa em alta velocidade 

e eu fiz essa indicação para que a Ana Paula, junto com o 

Emerson, façam uma sinalização, uma faixa de pedestre, 

coloca um quebra-molas na Rua Baltazar, aumenta o quebra-

molas em frente à casa do Toninho, que é sobrinho da Dona 

Lourdes, porque muitos motoristas passam correndo ali, não 

deixa acontecer alguma coisa para depois tomar uma 

providência. Ana Paula faz isso para nós, mas não fala que 

vai fazer projeto senão não sai, pelo amor de Deus faça 

isso para nós; é só pintar umas faixas de pedestres e um 

quebra-molas, não fala em projeto, isso eu estou pedindo, 
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porque eu moro aqui perto, então eu vejo o movimento que 

está nessa pista de skate, e agora com a chegada da 

primavera os pais vão ali à noite junto com seus filhos e 

passam horas agradáveis, mas antes que aconteça alguma 

coisa, Ana Paula faça isso, não só o Fabiano Taquara que 

está pedindo, mas tenha certeza que os outros vereadores 

também pedem isso, muito obrigado! O Senhor Presidente 

solicitou à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. Indicação n° 170/2019 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues e Fabiano Domingos dos Santos; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para o Senhor Adriano José 

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

Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, indicando que 

sejam instaladas arquibancadas e refletores no Estádio 

Pacolão, localizado no Bairro Jardim Progresso. Com a 

palavra o vereador Bugão - bom dia público presente, nobres 

vereadores e ouvintes da rádio; fazendo mais um pedido aqui 

sobre um dos patrimônios de Naviraí, um dos campos mais 

velho que tem em Naviraí e se encontra abandonado, onde já 

jogou muita gente boa, até o Garrincha; então estou fazendo 

esse pedido, mas tenho medo de chegar na Ana Paula e ela 

começar a estudar, mas vamos ver se ela começa a batalhar 

por Naviraí, trabalhar e deixar pelo menos alguma coisa 

feita, porque até ontem não fez nada. O Senhor Presidente 

solicitou à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. Indicação n° 171/2019 de autoria do Vereador Fabiano 

Domingos dos Santos; 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 a 

manutenção da iluminação pública existente na Rodovia MS-
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141, saída de Naviraí para Ivinhema, no trecho compreendido 

entre o Trevo dos Tucanos e o frigorifico Fricap. Com a 

palavra o vereador autor – está fazendo essa indicação para 

ver se o Gessé troca àquelas lâmpadas, porque está um breu 

até o frigorífico; esse pedido já foi feito pelo vereador 

Fi da Paiol, mas até agora não fizeram nada e já fui 

cobrado pelo pessoal que faz caminhada por ser é um local 

perigoso. O Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária que 

faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 173/2019 de 

autoria do Vereador Josias de Carvalho; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para o Senhor Emerson Santana Pena 

Vila, Gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, indicando 

que seja estudada e planejada, por este setor competente, a 

instalação de um semáforo para pedestres, no cruzamento da 

Avenida Dourados, com as ruas Nagóia e México. O Senhor 

Presidente solicitou à 1ª Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Indicação n° 174/2019 de autoria 

do Vereador Antônio Carlos Klein; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Emerson Santana Pena Vila, 

Gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, indicando a 

instalação urgente de redutores de velocidade, do tipo 

quebra-molas, dos dois lados da Avenida Caarapó, no trecho 

compreendido entre a Rua timbiras e a Rua Botocudos. Com a 

palavra o vereador Klein – na descida do Parque Sucupira 

que vai em direção ao colégio Marechal Rondon virou um 

local de racha, de veículos em alta velocidade, onde vários 

acidentes aconteceram, é uma situação bastante perigosa 

porque tem o parque ali e as pessoas atravessam o tempo 

todo, principalmente crianças, então é necessário e urgente 

que seja feito dois quebra-molas, um onde inicia a descida 
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e outro bem na frente do parque Sucupira para evitar mais 

acidentes. O Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária 

que faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 176/2019 

de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior; 

expediente endereçado ao Senhor Tenente Coronel Wesley 

Freire de Araújo, Comandante do 12° Batalhão da Polícia 

Militar de Naviraí-MS, indicando que seja disponibilizado 

policiamento ostensivo, nos pontos de desembarque dos 

ônibus dos estudantes universitários, nas proximidades da 

Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, especificamente nos 

seguintes pontos e horários: - ponto da avenida Campo 

Grande, esquina com a Rua dos Jardins, por volta das 23 

horas; - ponto da avenida Amambai, esquina com a Rua dos 

Jardins, por volta das 00 horas. O Senhor Presidente 

solicitou à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. Indicação 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 o Senhor Adriano José Silvério, Gerente 

de Esportes e Lazer, indicando que o município de Naviraí 

seja cadastrado como proponente de projetos desportivos e 

paradesportivos, com o objetivo de captação de recursos 

previstos na Lei de Incentivo ao Esporte, Lei n.º 11.438, 

de 29 de dezembro de 2006, que" Dispõe sobre incentivos e 

benefícios para fomentar as atividades de caráter 

desportivo e dá outras providências.", regulamentada pelo 

Decreto n.º 6.180, de 3 de agosto de 2007, que "Regulamenta 

a Lei no 11.438, de 29 de dezembro de 2006, que trata dos 

incentivos e benefícios para fomentar as atividades de 

caráter desportivo." Com a palavra o vereador autor – 

senhor presidente e àqueles que nos ouvem, aqui por vezes, 

acredito que todos os vereadores dessa casa reconheceram 
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publicamente o trabalho que é desenvolvido pela gerência de 

esporte e lazer do município, com ênfase à atuação dos 

servidores municipais que lá estão lotados, acredita que 

quase todos efetivos, e na pessoa do Gazola gostaria de 

parabenizar mais uma vez o trabalho da equipe toda; e o que 

tem ouvido historicamente a respeito do esporte, mais 

especificamente dos últimos três anos, que conseguem 

desempenhar sem preguiça de trabalhar, mas em contrapartida 

tem a falta de recurso financeiro, o esporte não é 

prioridade nessa gestão, essa que é a verdade e aí 

preocupado com esse quesito, tem a lei 11.438 de 2006 que é 

conhecida como a lei de incentivo ao esporte, em que as 

empresas e as pessoas físicas e jurídica tem a 

possibilidade através dessa lei de destinar parte do que é 

recolhido de imposto de renda para incentivo de projetos 

esportivos e desportivos; e para ter  uma ideia até o ano 

de 2016 foram destinados um bilhão e novecentos milhões de 

reais captados através da lei de incentivos ao esporte para 

projetos desportivos de todo o país de um modo geral e aí 

quer que Naviraí esteja nesse meio; é uma forma de renuncia 

que o governo federal fez através de lei para poder 

justamente incentivar os projetos que acontecem nos 

municípios e isso começa a partir de um cadastro para poder 

apresentar projetos; hoje a lista de apoiadores passa de 

quatro mil e quinhentos, então é uma realidade acontecendo 

no nosso país, mas dos cinco mil municípios que temos no 

nosso país, tem apenas quinze que são cadastrados e são 

proponentes de projetos e Naviraí não está nesses quinze; 

então está aqui indicando que Naviraí passe a estar porque 

é importante, é um caminho para acesso a recursos, é isso 

que nós queremos, porque provavelmente abre um leque de 

oportunidades. O Senhor Presidente solicitou à 1ª 
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Secretária que faça o encaminhamento da mesma. Indicação n° 

178/2019 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara; 

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 realizadas obras necessárias e limpeza 

adequada no cemitério municipal de Naviraí, ou seja, uma 

manutenção geral. Tendo em vista evitar a prática de crimes 

dentro do cemitério e melhor atender a população, 

inclusive, na celebração do dia dos finados, que ocorrerá 

no dia 2 de novembro de 2019. O Senhor Presidente solicitou 

à 1ª Secretária que faça o encaminhamento da mesma. Moção 

de Congratulação n° 75/2019 de autoria do Vereador Símon 

Rogério Freitas Alves da Silva; expediente endereçado ao 

Senhor Pastor José Mario Fernandes, extensivo a todos da 

Rede Esperança Jovem da Igreja Independente Central de 

Naviraí-MS, apresentando nossos calorosos e sinceros 

cumprimentos, parabenizando-os pelo "1º Passeio Ciclístico 

Em Prol da Vida e Prevenção ao Suicídio", ocorrido no dia 

22 de setembro do corrente ano. A saída ocorreu em frente à 

pista de skate Matheus Jonathas Alves, nos altos da Avenida 

Dourados, passando por várias ruas da cidade. A 

participação destes jovens merece destaque. Assim sendo, 

nesta singela homenagem, expressamos o nosso 

reconhecimento, pela brilhante organização e participação 

do "1º Passeio Ciclístico em Prol da Vida e Prevenção ao 

Suicídio", colaborando com a campanha Setembro Amarelo, que 

tem por objetivo alertar a população a respeito da 

realidade do suicídio no Brasil e no mundo, e suas formas 

de prevenção. A Rede Esperança Jovem desenvolve inúmeras 

ações para a sociedade em nosso município, ensinando a 

palavra de Deus, promovendo campanhas para doações e para 
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recuperação de vidas. Por isso, em aplauso às nobres 

iniciativas e ao referido evento, é que prestamos nossas 

cordiais congratulações. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador Simon – eu só vou fazer 

um breve relato aqui e mais uma vez eu queria parabenizar o 

trabalho que a igreja presbiteriana Independente vem 

fazendo em nosso município, através da igreja independente 

central, Pastor José Mário tratando de uma causa tão 

delicada, uma causa que a gente vem sofrendo, vem perdendo 

alguns entes queridos, uma criançada, uma rapaziada mais 

nova vem tirando a própria vida, então nós vereadores que 

somos bem próximos da população, a maioria das famílias que 

perde essas crianças ou seja um adulto também, acaba sendo 

próximo de algum dos vereadores, então agente de fato 

parabeniza essa ação, esse passeio ciclístico que foi feito 

dia 22 de setembro e pede que vocês continuem com ações 

voltadas para essa causa, que é a questão do suicídio, a 

prevenção do suicídio, porque nós vereadores também nos 

preocupamos, fizemos o Setembro amarelo, no começo da 

sessão parabenizei a vereadora Rosângela por essas ações, 

volto a parabenizar pela preocupação, assim como todos os 

vereadores, a gente se preocupa também com essa questão do 

suicídio e somos solidários a essas causas como a da igreja 

presbiteriana independente; parabéns a rapaziada que 

promoveu esse passeio ciclístico, que eles continuem a 

fazer esse movimento por muitos anos e contem com a câmara 

municipal e tudo que a gente puder apoiar. Em seguida 

colocou em votação, sendo aprovada. Moção de Congratulação 

n° 78/2019 de autoria do Vereador Símon Rogério Freitas 

Alves da Silva; expediente endereçado ao Senhor Rogério 

Prioste, Diretor do Centro de Educação Profissional IPED-

MS, unidade de Naviraí, extensivo a todos os colaboradores 



                                                                                                                                                
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

da instituição, que atuaram como voluntários, direta ou 

indiretamente, e ao Senhor Emanuel Henrique Look de Souza, 

colaborador do Salão do Careca, apresentando nossas 

cordiais congratulações, em razão do brilhante e notável 

apoio à abertura da Semana do Idoso, com o tema "Cuidar de 

nossos idosos é preservar a nossa história", realizada no 

dia 26 de setembro do corrente ano, na Casa Lar Santo 

Antônio de Naviraí-MS. A abertura do evento contemplou a 

realização de atividades como maquiagens, cortes de cabelo, 

cuidados com a barba e aferição de pressão, entre outras, 

ofertadas pelos voluntários dos Cursos de Estética e de 

Enfermagem do IPED e pelo senhor Emanuel, colaborador do 

Salão do Careca. O dia comemorativo contou, ainda, com 

baile, jogos de dominó e baralho, e vários idosos do nosso 

município puderam prestigiar o primeiro dia das 

comemorações, alusivas ao Dia Mundial do Idoso. O 

cronograma de comemoração da Semana do Idoso abrange a 

realização de outras atividades, além das já desenvolvidas, 

como: - baile aberto a todos os idosos da comunidade, no 

Centro de Convivência do Idoso Maria do Céu Silva de Souza; 

- partida de vôlei adaptado, no Centro Poliesportivo Manoel 

Pulquério Garcia; - aula de Zumba para Idosos, na Praça 

Sakae Kamitani; - e encerramento, com mesa redonda, 

debatendo sobre os temas "Saúde e Direito dos Idosos", no 

Plenário Vereador Abelardo Xavier de Macedo. Não poderíamos 

deixar de expressar o nosso enorme contentamento com a 

realização do referido evento, que prestigiou os cidadãos, 

que trabalharam e ainda continuam lutando por uma Naviraí 

melhor, desenvolvida e que caminha rumo ao progresso. 

Queremos enaltecer, nesta oportunidade, a atuação de todos 

os voluntários, que dispensaram seu tempo, com carinho, 

dedicação e amor aos nossos cidadãos da melhor idade, e não 
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mediram esforços para fazer do evento um acontecimento de 

alegria, amizade, união e felicidade, contribuindo na 

concretização deste importante dia. A atuação dos 

voluntários têm fortalecido a parceria, promovendo o 

encontro afetivo. Por outro lado, o trabalho voluntário, 

ofertado aos idosos, colabora na reinvenção de seu papel na 

sociedade, no resgate de sua cidadania, auto-estima, 

inclusão e convivência social. Diante deste cenário de 

humanismo, não poderíamos deixar de render nossas 

homenagens. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador Símon - mais uma vez aqui parabenizar a 

todos os envolvidos nessa semana do Idoso, aonde a gente 

teve participando de algumas ações voltadas a essas 

pessoas, que sem eles não seríamos nada, nossos idosos; 

queria parabenizar o centro de convivência dos idosos, o 

lar Santo Antônio, por fazer esse trabalho, não somos todos 

da sociedade que temos coragem de pegar e cuidar dos nossos 

velhinhos, dos nossos anfitriões, que Naviraí chegou onde 

chegou, através do esforço deles, então estivemos perto, 

cuidando dessa semana, parabenizar o pessoal do meu 

gabinete, Fula, a Érica, o seu Felipe, por estar presente, 

dando apoio, suporte para essas instituições poderem 

promover essa semana, onde houve os voluntários, o filho do 

Careca cabeleireiro que foi cortar o cabelo de alguns que 

precisavam, teve uma pessoa que eu não lembro o nome, mas 

foi mencionado na moção que foi fazer o dia da beleza dos 

idosos, todos voluntários, assim como nós que também 

participamos voluntariamente, tivemos participando do 

evento esportivo do voleibol com os idosos, eu e a 

vereadora Rosângela, a qual também deve falar um pouquinho 

respeito da moção, então, enfim muito obrigado a todos os 

envolvidos. Parabéns à todos envolvidos, que Deus abençoe e 
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nos dê muita saúde para a gente poder participar de mais 

eventos como esse, da semana dos idosos e para finalizar 

queria comunicar e convidar todos os vereadores, amanhã a 

câmara municipal através dos colaboradores que fizeram uma 

vaquinha, para cada um fazer um prato de salgado, um bolo, 

trazer refrigerante, suco, o centro de convivência, a 

assistência social da prefeitura, ou seja, fizeram a união 

de vários segmentos para proporcionar amanhã uma discussão, 

uma mesa redonda com os idosos relacionadas à saúde do 

idoso, a gente vai ter o marido da vereadora Cristina 

Gradella, doutor Alexandre Gradella vindo participar 

voluntariamente também, fazer um bate-papo com os Senhores 

de mais idade e também a doutora formada em Direito, onde 

vai discutir os direitos dos idosos, uma preocupação que 

nós temos, até porque estão sendo muito assediadas após 

aposentadoria, então vai ter uma doutora advogada tratando 

dessa matéria de forma bem sucinta, bem rápida, para depois 

a gente servir esse café da manhã, com o esforço de todos, 

então todos os vereadores ficam convidados amanhã a partir 

das 7h30min da manhã, aqui na Câmara Municipal. Obrigado a 

todos e mais uma vez parabéns a todos os envolvidos. A 

vereadora Rosangela solicitou a palavra - só para 

parabenizar mesmo essa equipe do Centro de Convivência do 

Idoso Maria do Céu, toda equipe, o carinho que eles têm 

dedicado a esses nossos experientes amigos; falar do 

sucesso da semana do idoso, com atividades todos os dias e 

da nossa participação na frente parlamentar na defesa do 

idoso e dizer que os nossos velhinhos eles não foram nem um 

pouco bacana com nós, que esse ano a gente foi jogar lá e 

mais uma vez, eles nos rufaram, nós apanhamos dos velhinhos 

e perdemos de novo no jogo; os nossos velhinhos estão bem 

treinados, parabéns para eles, nós precisamos treinar 
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bastante para acompanhar, porque não dá. Dizer que todo 

trabalho desse Centro de Convivência do Idoso, do Professor 

José Augusto, o Pintado que os nossos velhinhos tanto ama e 

toda aquela equipe que tem dado todo seu amor e seu carinho 

a essas pessoas de grande valor para nós, a gente vê o 

comprometimento de ouvir, de buscar e aqui essa frente 

parlamentar na qual estão envolvidos vários vereadores, a 

gente tem aqui o nosso comprometimento de estar buscando, 

ouvindo e criando mais políticas públicas para garantir a 

casa dia, mais dignidade e qualidade de vida a essas 

pessoas que são o nosso mimo. Muito obrigada a todos. O 

Senhor Presidente colocou em votação, sendo aprovada. Moção 

de Congratulação n° 79/2019 de autoria do Vereador Cláudio 

Cezar Paulino da Silva e outros edis; cópia para a Senhora 

Caroline Touro Beluque Eger, Gerente de Educação e Cultura, 

ao Senhor Kleiton Alves Miranda, Operador de Serviços 

Públicos, apresentando nossas congratulações pela brilhante 

atuação no Concurso de Fanfarras e Bandas Sul Brasileiros - 

CONFABANSUL que aconteceu nos dias 28 e 29 de setembro no 

município de São Francisco do Sul, no Estado de Santa 

Catarina. A banda Tom Jobim de nosso município vem 

representando Naviraí em nível estadual e nacional, e, nos 

dias 28 e 29 de setembro levaram o nome da nossa cidade 

para o Concurso de Fanfarras e Bandas Sul Brasileiro - 

CONFABANSUL, onde conquistaram o segundo lugar na categoria 

sênior. A presente moção se deve ao brilhantismo de suas 

apresentações e conquistas, que com muito talento e 

seriedade tem representado o nosso município e propagado 

alegria, cultura e tradição através da música para toda 

população. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador Claudio Cezar - a gente cobra direto 

aqui todas as terças-feiras e com razão na maioria das 
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vezes, empenho e dedicação, e quando a gente tem isso, tem 

que agradecer e parabenizar, porque essa garotada da banda 

Tom Jobim, eles realmente estão de parabéns, a gente 

acompanha o trabalho deles, é dedicação com treinamento, 

ensaios e há algum tempo já vem fazendo sucesso, é uma das 

melhores bandas hoje do estado e agora em Santa Catarina, 

neste final de semana ficaram em segundo lugar, perdendo 

para uma banda muito grande de Brasília, então isso é 

motivo de orgulho para Naviraí, em ver a dedicação desses 

meninos, do trabalho que é para pegar o ônibus, estar 

viajando, agradecer aos pais por confiar no pessoal que 

está na frente da banda, então não poderia deixar de fazer 

essa moção de congratulação para a banda Tom Jobim, pelo 

brilhante trabalho e por representar tão bem a nossa cidade 

de Naviraí. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

votação, sendo aprovada. Moção de Pesar n° 30/2019 de 

autoria do Vereador Josias de Carvalho e outros Edis; 

expediente endereçado aos familiares da Senhora Olavina 

Francisco Alves, apresentando nossas mais sinceras 

condolências à família pelo falecimento ocorrido na tarde 

do dia 27 de setembro do corrente ano. A Senhora Olavina 

Francisco Alves tinha 60 anos. Foi casada com o Senhor 

Aparecido Francisco, com o qual teve 4 filhos e 6 netos. 

Mudou-se para Naviraí há mais de 50 anos e, juntamente com 

sua família, contribuiu com a história de Naviraí. Sua 

ausência deixa desolados seus familiares, amigos e 

conhecidos, pois sua vida foi o reflexo da família e deixa 

para nós um exemplo de mãe, que soube honrar a grande 

missão de educadora. Essa Casa Legislativa presta essa 

singela homenagem póstuma a esta família, a quem temos 

muito apreço, e apresentamos publicamente sentimentos de 

pesar aos familiares, com quem nos solidarizamos nesta hora 
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de dor. O Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária que 

faça o encaminhamento da mesma. Em seguida o Senhor 

Presidente disse - antes de pedir para a primeira 

secretária fazer a leitura da ordem do dia, queria atender 

um pedido do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e 

do Adolescente e comunicar a todos que nos ouve, a respeito 

das eleições do Conselho Tutelar no próximo domingo, dia 6 

de outubro de 2019; que fiquem atentos os cidadãos que 

quiserem participar das eleições e votar nos seus 

candidatos; teve uma unificação das escolas, que eu não sei 

colocar agora de imediato, mas não são todas as escolas, 

depende a sessão que você vota no seu título e vai ter na 

escola que você vota, o papel indicando qual é o colégio 

que você vai direcionar; é importante que a gente 

participe, porque o Conselho Tutelar é muito importante 

para nosso município e precisamos escolher pessoas boas 

para representar essa instituição, então fica aqui o nosso 

convite a todos os cidadãos de Naviraí, maiores de 18 anos, 

portadores do título de eleitor, a participarem da eleições 

do Conselho Tutelar no próximo dia 6 de outubro de 2019. 

Primeira secretária fez a leitura de uma mensagem. Mensagem 

dos servidores da Câmara Municipal aos vereadores. Mensagem 

do dia do vereador, 1º de outubro é o dia do vereador, mais 

que comemorar e trocar saudações é também uma data para se 

refletir sobre o verdadeiro papel do vereador na sociedade; 

possuindo um papel importante no município em que atua, ele 

é o elo entre a população e o Poder Legislativo, 

reconhecido como espelho da comunidade e o ponto de 

referência dos anseios populares; o vereador atual tem na 

verdade uma responsabilidade social muito grande, que vai 

bem além da função de fazer leis e fiscalizar os atos do 

executivo, por estar mais presente na comunidade, em 
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contato direto com a população, é o vereador quem recebe 

diariamente toda a carga de reclamações e de pedidos 

diversos, é ele que tem que ouvir as críticas, quase nunca 

elogios e na medida do possível se esmerar, quase sendo uma 

obrigação atender o eleitor ou encaminhar demandas aos 

órgãos competentes. É verdade que o cargo do vereador pode 

até dar certo status aos detentores, o convívio com 

personalidades e autoridades ilustres, mas a verdade também 

é que o cargo exige certos sacrifícios, ausência do lar e 

da família muitas vezes em função dos compromissos, até 

mesmo em outras cidades ou estados ou mesmo distanciamento 

quase que diário da família por causa de intermináveis 

reuniões, visitas e afazeres pertinentes ao mandato; neste 

dia do vereador, a mensagem que fica, é que deve haver 

mesmo uma entrega e doação, pois a causa é nobre e a 

sociedade merece ter a reciprocidade da confiança 

depositada; a resposta que cada vereador pode e deve dar, é 

o trabalho, a dedicação e a intervenção sistemática junto 

aos órgãos competentes, no sentido de que suas ações possam 

resultar na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e 

para o bem de toda a coletividade; ser vereador é ter 

consciência das necessidades do povo que lhe conferiu a 

missão de bem representá-lo. Homenagem dos Servidores do 

Poder Legislativo aos vereadores de Naviraí, Mato Grosso do 

Sul. 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° 33/2019 de autoria 

do Poder Executivo Municipal; que em súmula: Dispõe sobre a 

revogação da Lei nº 2.108/2018, que autoriza a doação de 

área de terras, medindo 1.595,61m², localizada no Distrito 

Industrial, para a empresa M. PUERTAS M. NETO VISTORIAS – 

ME, e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão 
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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, Antonio Carlos Klein – 

relator, acompanhado dos vereadores Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior e Ederson Dutra - membros. O Senhor Presidente 

colocou em primeira e única discussão e votação o Projeto 

de Lei n° 33/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal, 

solicitando que se manifeste se é favorável ou contrário ao 

referido projeto. O Senhor Presidente declarou o Projeto de 

Lei n° 33/2019 de autoria do Poder Executivo 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° 38/2019 de 

autoria do Poder Executivo Municipal; que em súmula: 

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento, com 

base no Decreto Municipal nº 69/2017 e Lei Federal nº 

13.019/2014, com a Seleta Sociedade Caritativa e 

Humanitária – S.S.C.H., e dá outras providências. 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, Antonio 

Carlos Klein– relator, acompanhado dos vereadores Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior e Ederson Dutra - membros. O 

Senhor Presidente colocou em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei n° 38/2019 de autoria do Poder 

Executivo Municipal; solicitando que se manifeste se é 

favorável ou contrário ao referido projeto. O Senhor 

Presidente declarou o Projeto de Lei n° 38/2019 de autoria 

do Poder Executivo Municipal, aprovado por onze votos 

favoráveis e um ausente (Ederson Dutra) em primeira e única 
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discussão e votação. Em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Decreto Legislativo n° 14/2019 de 

autoria da Vereadora Rosangela Farias Sofa e outros edis; 

que em súmula: Concede Título de Cidadão Naviraiense ao 

cidadão que específica. (Senhor Jaime Dutra). Parecer 

favorável da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, 

Josias de Carvalho - relator, acompanhado dos vereadores 

Marcio André Scarlassara e Ederson Dutra - membros. O 

Senhor Presidente colocou em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Decreto Legislativo n° 14/2019 de 

autoria do Poder Legislativo Municipal; solicitando que se 

manifeste se é favorável ou contrário ao referido projeto. 

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Decreto 

Legislativo 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. Em 

primeira e única discussão e votação o Projeto de Decreto 

Legislativo n° 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 

específica. (Senhora Maria Enedino da Silva). Parecer 

favorável da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, 

Josias de Carvalho - relator, acompanhado dos vereadores 

Marcio André Scarlassara e Ederson Dutra - membros. O 

Senhor Presidente colocou em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Decreto Legislativo n° 17/2019 de 

autoria do Poder Legislativo Municipal; solicitando que se 

manifeste se é favorável ou contrário ao referido projeto. 

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Decreto 

Legislativo n° 17/2019 de autoria do Poder Legislativo 

Municipal, aprovado por onze votos favoráveis e um ausente 

(Ederson Dutra) em primeira e única discussão e votação. Em 
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primeira e única discussão e votação o Projeto de Decreto 

Legislativo n° 15/2019 de autoria da Vereadora Rosangela 

Farias Sofa e outros edis; que em súmula: Concede Título de 

Cidadã Naviraiense à cidadã que específica. (Senhora 

Aparecida Luiza de Souza). Parecer favorável da Comissão de 

Justiça, Legislação e Redação, Josias de Carvalho - 

relator, acompanhado dos vereadores Marcio André 

Scarlassara e Ederson Dutra - membros. O Senhor Presidente 

colocou em primeira e única discussão e votação o Projeto 

de Decreto Legislativo n° 15/2019 de autoria do Poder 

Legislativo Municipal; solicitando que se manifeste se é 

favorável ou contrário ao referido projeto. O Senhor 

Presidente declarou o Projeto de Decreto Legislativo n° 

15/2019 de autoria do Poder Legislativo Municipal, aprovado 

por onze votos favoráveis e um ausente (Ederson Dutra) em 

primeira e única discussão e votação. Tribuna. O Senhor 

Presidente convidou para fazer uso da tribuna, o Vereador 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior - Senhor Presidente 

Vereador Símon Rogério Freitas, excelentíssimos vereadores, 

vereadoras, público que se faz presente nessa casa de leis, 

àqueles que ainda nos ouvem pela Rádio Cultura, bom dia a 

todos e a todas; quero aqui falar apenas de um tema, que 

nós não discutimos no decorrer da sessão, a indicação que 

fizemos de número 176 para o comando do 12º Batalhão da 

Polícia Militar, solicitando dessa respeitada Corporação, a 

presença efetiva e com maior constância no desembarque de 

estudantes universitários, do período noturno 

principalmente; nós temos recebido relatos, diversos 

relatos de estudantes da Universidade Federal da UFMS, 

estudantes que viajam para Dourados para poder desenvolver 

o seu curso universitário e que voltam tarde da noite e na 

região da praça central principalmente, tem ocorrido 
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diversos assaltos em horários das dez e meia, onze horas, 

meia-noite, meia-noite e meia, normalmente os relatos dão 

conta de adolescentes ou jovens de bicicletas, em três ou 

mais e que tem cercado os estudantes e têm levado o 

celular, levado carteira, tem agredido; e assim 

proporcionando ou criando um ambiente de extrema 

insegurança, muitas vezes impedindo até ou desestimulando 

que os nossos jovens prossigam ou deem segmento ao seu 

curso universitário, que é tão importante, uma conquista 

que nós tivemos aqui alguns anos do campus da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul; a quantidade de jovens hoje 

que estudam e que pegam o ônibus por volta das quatro e 

meia às cinco horas da tarde, para ir para Dourados todos 

os dias e voltar, o mínimo que se espera da cidade, do 

poder público, é proporcionar uma condição de segurança 

para que ele volte para suas casas e que no dia seguinte vá 

desenvolver as suas atividades, sem que haja prejuízo, sem 

que haja essa situação de violência, sem que haja risco ao 

seu patrimônio e a sua integridade física e moral; então é 

justamente isso que estamos pedindo, que a polícia militar 

que tem buscado fazer o seu trabalho, desempenhar até com 

algumas novidades de projetos, de estarem nos bairros, a 

gente está acompanhando isso, mas ter esse olhar atento a 

esses horários específicos, principalmente no desembarque 

de estudantes universitários, tanto da Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul, como também daqueles que estão indo 

todos os dias para Dourados, para estudar e voltam tarde da 

noite, para poder proporcionar uma sensação de maior 

segurança, para poder garantir a esses estudantes nesses 

horários, que consigam de fato voltar para suas casas em 

segurança, é isso que nós estamos requerendo, é isso que 

nós estamos solicitando ao comando da polícia militar aqui 
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do nosso município; no mais agradecer a todos que tem 

participado tanto do gabinete virtual toda segunda-feira às 

19h30min, tem acompanhado as nossas postagens, tem 

interagido com a gente nas redes sociais, isso nos traz 

muita alegria e nos traz muita satisfação e não podia aqui 

também deixar de fazer um registro, que é importante, hoje 

por lei é comemorado o dia do vereador, foi lido um texto 

aqui, agradecer aos servidores da casa que gentilmente 

proporcionaram esse momento para gente e dizer do meu 

orgulho de fazer parte desta casa de leis e de dividir aqui 

com os demais vereadores e vereadoras, essa posição tão 

importante e tão digna, que exige de nós muito além do que 

se imagina, é constante, é diário, é diuturno, na verdade é 

o que tem contato com as maiores mazelas da sociedade, é 

com isso que nós lidamos no dia a dia, com tudo de problema 

que há no nosso município, desemboca ou passa aqui por esta 

casa de leis, nós lidamos com todas as dificuldades de toda 

a população de Naviraí, então para gente é uma função muito 

nobre, é gratificante estar aqui e poder quanto por vezes 

conseguir encaminhar soluções e conseguir ajudar de fato o 

município assim se desenvolver; mas aqui eu quero deixar a 

minha homenagem a todos os demais pares aqui, vereadores, 

vereadoras, que sei que tem se empenhado e tem se dedicado 

diuturnamente em ajudar e em contribuir para que o nosso 

município seja cada vez melhor; uma boa semana a todos, 

fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. O Senhor 

Presidente convidou para fazer uso da tribuna, o Vereador 

Josias de Carvalho – presidente, nobres edis, senhores 

presentes, quero aqui agradecer a presença do Wilson, que é 

o diretor de transporte da Saúde, da qual tem lutado para 

que esse processo de transporte das pessoas enfermas, fosse 

agilizado de uma forma mais eficaz, tem dado aí a sua 
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parcela e a gente vê que nesse quesito tem acontecido, e as 

pessoas são gratas e nós aqui também pelo seu desempenho; 

quero também agradecer a Dona Sônia e Seu Euclides, que 

sempre estão sempre ligados no pé do rádio, ouvindo as 

discussões dos parlamentares desta casa, eu quero mandar um 

abraço para eles e dizer que essa casa está aberta para 

vocês e para toda a nossa população de Naviraí; eu quero 

aqui fazer um breve questionamento, eu quero ser sintético 

nesta fala, mas de uma certa forma também cobrando uma 

atitude da secretária, com todo o meu respeito, mas uma 

atitude da Secretária de Educação do município; no início 

do mandato do prefeito Izauri, nós fizemos uma cobrança 

sobre a criação do programa auxílio educação, aqui no 

âmbito do município, já estive por quatro vezes conversando 

com prefeito, com a secretária de educação para que fizesse 

um levantamento, a possibilidade de fazer um estudo e até 

mesmo entrasse em contato com Dourados e Campo Grande, que 

já aderiu, já é lei no município esse programa de auxílio 

educação, ou seja, isso é um cartão escolar que vai dar 

autonomia para os pais ou responsáveis do aluno a comprar 

seu material didático, para que na escola ele pudesse 

desenvolver no tocante à aprendizagem e conhecimento;  nós 

sabemos que o mês de agosto é o mês que define nessa 

questão sobre a elaboração desse projeto, se toca para 

frente ou não, e passou o mês de agosto e nós não obtivemos 

uma resposta da secretária de educação sobre esse projeto, 

que cria o auxílio educação, até porque esse auxílio-

educação, é um dinheiro que vem da União, para que a 

secretaria de educação possa comprar esse material; eles 

fazem o pedido através das licitações e esse projeto que o 

prefeito poderia criar, o dinheiro poderia ser gasto dentro 

do nosso município, nós poderíamos estar movimentando 
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dentro do município, quem sabe quinhentos a um milhão de 

reais, que estaria movimentando o comércio daqui de 

Naviraí; e é interessante que o índice do município 

melhorou, graças a Deus melhorou, o Prefeito trabalhou para 

que isso acontecesse junto com o Serginho do financeiro, de 

64 veio para 58, é uma melhora significativa, mas precisa 

melhorar mais, e às vezes nessas pequenas coisas como um 

projeto dessa magnitude, na minha visão é importante para o 

município e ajudaria também no índice do município, até 

porque precisa melhorar o índice, nós temos aquele projeto 

que foi aprovado por essa casa de leis, que são os 15 

milhões que seriam destinados ao Parque Linear, que viria 

em parcelas fragmentadas, diante daquilo que as obras 

fossem acontecendo, e não pode ser liberado pela Caixa 

Econômica até porque o índice ainda não atingiu o seu 

número, que é relativo a lei de responsabilidade fiscal, 

mas enfim, o que entristece é que o Vereador cobra, ele tem 

projetos interessantes, tem ideias, tem sugestões, mas às 

vezes não temos a resposta que poderia ter partido da 

gestão a esse pedido desse vereador que vos fala hoje à 

população, Josias de Carvalho; esse auxílio, é restrito a 

aquisição dos itens que seriam levantados pela Secretaria 

Municipal de Educação, obviamente em estabelecimentos 

cadastrados e os créditos repassados aos beneficiários por 

meio do cartão, que seria os responsáveis pelo pelos 

filhos, poderiam ser utilizados na compra desses materiais 

que são materiais didático-pedagógicos, mas enfim, isso não 

aconteceu, passou-se o mês, agora não há possibilidade, 

quem sabe a secretária de educação, Caroline Touro, possa o 

ano que vem ainda trabalhar essa ideia, ou pelo menos dizer 

para nós aqui, que cobramos esse cartão escolar, que 

estaria dentro do município gerando rendas, mais empregos e 
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estaria melhorando, principalmente nessa crise econômica 

que passa o país e todos os municípios poderia estar sendo 

trabalhado aqui dentro do nosso município, mas enfim, como 

não obtive resposta, fico triste, fico chateado, mas com 

todo respeito a secretária de educação, espero ainda que 

ela me procure, me dando explicação de qual o motivo de não 

tocar para frente um projeto dessa relevância, somente 

isso, eu quero saber porque, que eu até teria vontade de 

fazer o projeto, elaborar, mas não é competência do 

Legislativo, isso é matéria orçamentária, se compete ao 

prefeito, se Campo Grande e Dourados aderiu, acredito 

porque deu certo, esse dinheiro que vem, é um dinheiro 

importante para o município, não precisa ser levado para 

fora, para outros estados na compra desses produtos, desse 

material didático, poderia ser comprado tudo aqui e esse 

dinheiro girado aqui dentro do nosso município; outro 

questionamento, também com a Secretaria de Educação, a 

cobrança é muito grande e o prefeito sabe disso, no tocante 

aos pedidos de ônibus, para que as pessoas possam através 

dos seus pedidos, dos seus congressos, do esporte ou da 

música, pudesse ter o meio de transporte através do 

município; interessante é que todas as vezes requisitados 

por um vereador dessa casa de leis, não tem o ônibus, eu 

pedi a relação para quem já foi feito a cedência desses 

ônibus, e é interessante que a secretaria educação alega 

que não pode, mas está tendo uma certa preferência e o 

vereador acaba não sendo atendido; as igrejas procura o 

vereador e o vereador pede, mas acaba não sendo atendido e 

fica mal com aquele que pediu, achando que o vereador não é 

competente para pedir, mas se o prefeito não libera, a 

secretaria não libera e eles liberam para que eles querem, 

é diferente, nós não temos como obrigá-lo, isso é fato; 
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para finalizar minha fala, gostaria de falar que nós vimos 

que em Santa Catarina na semana passada, se não me falha a 

memória, eles fizeram a lei sobre a ideologia de gênero, 

proibido qualquer referência de ideologia de gênero dentro 

do ensino, no âmbito do município; quero dizer a população 

que esse vereador que fala agora, está mais adiantado que 

Santa Catarina, até mesmo do que o próprio Bolsonaro, que 

sempre foi um defensor, nós já fizemos isso aqui, há dois 

anos atrás, nós proibimos qualquer referência de ideologia 

de gênero no ensino do município e também sobre a 

sexualização, nós proibimos, nós fizemos uma emenda na lei 

orgânica, criamos no artigo primeiro, nos parágrafos 4º e 

5º do artigo 162 da Lei Orgânica do Município de Naviraí, 

que passou a vigorar a redação, inciso IV fica 

terminantemente proibido constar na grade curricular da 

rede de ensino estadual, municipal, levada em todo o 

território municipal, a disciplina de ideologia de gênero, 

bem como toda e qualquer disciplina que tente orientar a 

sexualidade dos alunos, ou que tente extinguir o gênero 

masculino ou feminino, como gênero humano; no inciso 5º 

igualmente fica vedada a utilização de qualquer outro meio 

para que seja desenvolvidas nas escolas públicas ou 

privadas, as disciplinas que violam o artigo 172 do 

capítulo 6º da lei orgânica de município do Naviraí, então 

graças a Deus, nós estamos na frente, quanto os outros 

estados estão agora preocupados, nós já fizemos, proibido 

qualquer referência de ideologia de gênero e qualquer 

ensino sobre a sexualização da criança; também nós fizemos 

a lei número 2178, que dispõe sobre a proibição de 

exposição artística ou cultural com teor pornográfico ou 

vilipêndio a símbolos religiosos e espaços públicos na 

cidade de Naviraí, nós também proibidos as exposições 
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artísticas ou culturais com teor pornográfico ou que 

atentem contra símbolos religiosos do espaço público da 

cidade de Naviraí, é proibido; hoje os outros municípios, 

os outros estados estão preocupados, enquanto aqui nós 

naviraienses estamos à frente, então esse é o trabalho do 

legislador, o trabalho do vereador, o trabalho que protege 

a família, os princípios e que guarda a nossa fé. Obrigado 

senhor presidente e população Naviraí! O Senhor Presidente 

convidou para fazer uso da tribuna, o Vereador Claudio 

Cezar Paulino da Silva - boa tarde a todos e pelo avançar 

da hora vou ser bem breve, porque já passou o nosso tempo 

aqui, mas não poderia deixar de parabenizar e agradecer os 

servidores do legislativo, na pessoa do nosso diretor 

Sidnei pela homenagem que fizeram pelo dia do vereador, 

agradeço de coração pela belíssima homenagem; e nesse tempo 

de crise nacional, crise no município de Naviraí, todos 

sabem que está precisando muito da geração de empregos, 

porque não está fácil para ninguém; mas quando as pessoas 

vêm e acredita no nosso município, que vem para Naviraí 

para gerar emprego, nós temos que agradecer essas pessoas; 

e hoje eu gostaria muito de agradecer aqui e desejar boas 

vindas, que Deus abençoe grandemente as pessoas que vem 

empreender em Naviraí, como o consultório odontológico que 

foi inaugurado ontem, da Dra Sayonara, do qual eu estive 

presente na inauguração, parabenizar e desejar boa sorte 

para que tudo dê certo no trabalho e que só venha 

prosperar; também não poderia deixar de agradecer aqui a 

Mel Acessórios, na Rua Panamá que foi inaugurada esse mês 

de setembro; ao pessoal da Arezzo também, desejar boas 

vindas e sucesso em Naviraí, com a loja inaugurada na 

Avenida Weimar Gonçalves Torres; também no mês de setembro 

o Atacadão dos Estofados, na Avenida Campo Grande, boas 
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vindas aos empresários que acreditam em Naviraí, que vieram 

do Estado do Paraná, da cidade de Iporã montar uma grande 

loja em Naviraí, o Atacadão dos Estofados, estive presente 

na inauguração dessa loja, parabenizo aos proprietários e 

funcionários dessa empresa que inaugurou no último sábado, 

na Avenida Campo Grande; também o pessoal da Farmácia Preço 

Popular, na Avenida Campo Grande, parabenizar e agradecer 

por acreditar no nosso município e desejar boa sorte a 

todos os empresários que vem acreditando nosso município 

num momento em que a gente passa com essa falta de emprego 

em Naviraí e essas pessoas acreditam e investem em nosso 

município; só temos que parabenizar, agradecer e desejar 

boas vindas; que Deus abençoe a cada um deles por estar 

investindo em nosso município. Mando um abraço para o 

Zezinho da Fazenda Primavera, que está sempre acompanhando 

a gente, é um parceiro que a gente tem, e lembrando a todos 

do almoço do dia 13 de outubro, organizado pelo Lar da 

Criança, na pessoa da Leda e já convido a todos para estar 

participando e colaborando com essa entidade de Naviraí que 

faz um belíssimo trabalho, parabéns a Leda; e já lembrando 

a todos que acontece no dia 27 de outubro, o primeiro boi 

no rolete, outra festa beneficente organizada pelos 

reliqueiros de Naviraí, a equipe Boi na Brasa do Zé Maria, 

um abraço ao Zé Maria e toda a sua equipe, que essa renda 

do boi no rolete, será revertida para compra de fralda 

geriátrica para as pessoas de Naviraí, uma parceria com a 

rede feminina de combate ao câncer e também a Anped. 

Agradece a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês; até 

a próxima terça-feira se Deus quiser. O Senhor Presidente 

convidou para fazer uso da tribuna, a Vereadora Rosangela 

Farias Sofa – boa tarde a todos que nos ouvem, muito 

obrigado pela presença; parabenizar primeiramente a rede 
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feminina de combate ao câncer, dizer que nós somos muito 

gratos pelo trabalho que eles tem realizado em nossa 

comunidade; também dizer que seja bem-vindo outubro rosa, 

que nós estaremos fazendo aquilo que nos foi concedido, 

trabalhar junto à população, intervindo nas políticas 

públicas, melhorando a qualidade de vida de todos; convidar 

a todos ouvintes para o evento amanhã aqui nesta Câmara, 

uma palestra que será o encerramento da semana do idoso e 

dizer que amanhã às oito horas da manhã, no CEN - Centro de 

Especialidades Médicas, a Prefeitura de Naviraí juntamente 

com a gerência de saúde, convida a todos para celebração 

oficial da campanha Outubro Rosa, então dizer a todas as 

mulheres que se engajem nesse mês com esse trabalho e que 

juntos nós podemos mudar a história sim, mas nós precisamos 

ter força e para ter força nós temos que ter participação, 

a participação de todas as mulheres significa ser força 

para todas; dizer aos funcionários desta casa de leis, 

muito obrigada pela homenagem do Dia do vereador, realmente 

vocês tem razão quando se reporta a nós, como um elo entre 

a população e o Executivo, nós somos aqueles que ouve e que 

tenta resolver e de fato nós temos que abdicar muitas vezes 

dos nossos sábados, domingos, feriados, família, só sabe 

quem realmente está à frente a esse trabalho, só sabe o 

quanto de abdicação tem aquele que faz o seu serviço bem 

feito; dizer a todos os funcionários desta casa de leis, 

muito obrigada em nome de todos os vereadores; dizer que a 

frente parlamentar na defesa da mulher, estará atuante 

neste mês de outubro, com a campanha do Outubro Rosa, nós 

vamos falar muito de câncer de mama, de prevenção, de um 

simples toque, pedir para as mulheres se tocarem quando 

estiver no banheiro, no chuveiro pega um sabonete e passa 

no seu seio e toque, qualquer nódulo, qualquer elevação, 
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qualquer desconforto, procurar um médico imediatamente, 

essa atitude poderá evitar problemas futuro; dizer também 

que nós estamos aqui lutando para que volte a fazer as 

colposcopias, a gente sabe o quanto é importante o trabalho 

de prevenção e o quanto as mulheres anseiam por esse 

diagnóstico, por seus tratamentos e o medo psicológico de 

pequenos problemas se tornarem grandes problemas no futuro; 

dizer que nós estamos aqui na frente parlamentar, o Fi da 

Paiol, Simon, a Cristina Gradella, Dona Lourdes, Júnior do 

PT e a vereadora Rosângela, na qualidade de presidente da 

frente parlamentar, dizer que nós estamos trabalhando para 

gente minimizar problemas, para criar soluções e para a 

gente buscar a construção de uma política pública cada dia 

melhor, cada dia mais resolvida e decidida em ajudar a 

nossa população; que todos tenham uma ótima semana, esse 

mês de outubro é o mês de muitas comemorações, é um mês da 

comemoração do dia da criança e nós estamos fazendo também 

um trabalho voltado à atenção das nossas crianças, 

distribuindo muita alegria, muita felicidade e também com 

muita preocupação, que ao longo desse mês nós vamos estar 

falando um pouco mais sobre as atividades do dia da 

criança; estão todos convidados amanhã sete e meia na 

Câmara Municipal e no CEN - centro de especialidade às oito 

horas, para o lançamento do Outubro Rosa, convite da 

Prefeitura Municipal e da gerência de saúde. Tenham todos, 

uma ótima semana. 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, ao primeiro dia 

do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove. 
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