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ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15/10/2019. 

  

Aos quinze dias 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 disse – antes de iniciar 

a sessão gostaria de fazer uma homenagem aos professores, 

pelo dia do professor, dia 15, um dia muito importante para 

a nossa educação. Queridos professores e professoras, ser 

professor é muito mais do que transmitir conhecimento, é o 

ser humano que ensina com dedicação e paciência, é aquele 

que desperta a nossa capacidade; as muitas tarefas do dia a 

dia, os inúmeros diários para corrigir, as críticas, as 

dificuldades, as muitas noites mal dormidas, tudo isso não 

foi suficiente para te fazer desistir do teu maior sonho, 

que é tornar possíveis os sonhos do mundo. A vida não tem 

sentido sem aprendizagem, o professor é o alicerce de uma 

sociedade culta e mais humana; o que seria de nós sem o 

professor? Onde estariam todos os outros profissionais? 

Professor, o formador de todas as profissões. Não nascemos 
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sabendo tudo, com quem iríamos aprender se não tivesse quem 

nos ensinasse; quem nos transmitisse, quem nos preparasse 

para a vida? Obrigado a todos os professores por sua 

dedicação e por sua importância para todos nós. Há de 

chegar o dia em que esse importante profissional possa ter 

seus direitos respeitados, o seu trabalho valorizado por 

governantes e sociedade e que seja levado ao patamar que 

verdadeiramente merece. Parabéns a todos os professores, em 

especial Dona Lourdes, nossa vereadora, Professora 

Rosângela, vereadora, Professor Josias, vereador também, a 

mãe do vereador Júnior, a professora Joana, a minha mãe, a 

minha irmã, minha esposa, os nossos parabéns e que Deus 

abençoe a todos os professores, que eles têm o nosso 

respeito. Em seguida determinou a primeira secretária para 

fazer a leitura do expediente – a primeira secretária 

informou que as atas da 29ª, 30ª e 31ª Sessões Ordinárias 

de 2019 encontram-se a disposição na secretaria desta casa 

de leis. Ofício n° 256/2019/NAVIRAIPREV do Senhor Moisés 

Bento da Silva Júnior, Diretor Presidente do NAVIRAIPREV, 

encaminhando cópia do balancete relativo ao mês de setembro 

de 2019. O Senhor Presidente informou que o balancete 

encontra-se disponível na Secretaria desta Casa de Leis. 

Ofício interno nº 007/2019 do Excelentíssimo Senhor Jaimir 

José da Silva, solicitando nos termos do Art. 124 do 

Regimento Interno, a retirada do Projeto de Lei nº 37/2019 

de sua autoria, que foi apresentado na sessão do dia 08 de 

outubro de 2019. O Senhor Presidente informou que o Projeto 

de Lei nº 37/2019 de autoria do Poder Legislativo Municipal 

encontra-se retirado de tramitação, conforme solicitado 

pelo autor. Ofício interno nº 008/2019 do Excelentíssimo 

Senhor Jaimir José da Silva, em justificativa à ausência na 

31ª Sessão Ordinária do dia 08 de outubro do ano de 2019, 
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devido a problemas de saúde. O Senhor Presidente: Informo 

que, conforme parágrafo 2º do artigo 86 do Regimento 

Interno desta Casa de Leis, a ausência do Excelentíssimo 

Senhor Jaimir José da Silva na referida sessão, encontra-se 

devidamente justificada. 1ª Secretária fez a apresentação 

dos Projetos. Projeto de Lei nº 42/2019 de autoria do Poder 

Executivo Municipal; que em súmula: Autoriza a doação de 

área de terras, medindo 1.083,46m², localizada no Distrito 

Industrial, denominada Lote 04 da Quadra U, para a empresa 

EDIMAR DA SILVA MENEZES EIRELI, 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 Lei nº 

43/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal; que em 

súmula: Altera a redação do inciso II, do Art. 12, da Lei 

nº 780, de 10 de novembro de 1995, 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 Lei nº 36/2019 de autoria do Vereador Claudio 

Cezar Paulino da Silva; que em súmula: Denomina "Centro de 

Hemodiálise Sakae Kamitani", o Centro de Hemodiálise do 

município de Naviraí-MS. O Senhor Presidente perguntou ao 

plenário se é matéria de deliberação, entendendo que sim, 

encaminhou às comissões para que possam analisar e dar os 

devidos pareceres no tempo em que confere o regimento 

interno. Projeto de Lei nº 42/2019 de autoria da Vereadora 

Maria Cristina Tezolini Gradella; que em súmula: Institui o 

Dia Municipal do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional, 

acrescentando a data no calendário oficial de eventos do 
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município de Naviraí/MS, e assim 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 Lei nº 

43/2019 de autoria do Vereador Jaimir José da Silva; que em 

súmula: Institui o “Agosto Dourado”, como mês de 

conscientização da importância do aleitamento materno, no 

Calendário Oficial do Município de Naviraí- MS. O Senhor 

Presidente perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões 

para que possam analisar e dar os devidos pareceres no 

tempo em que confere o regimento interno. 1ª Secretária: 

Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de Informações, 

Indicações e Moções: Requerimento n° 189/2019 de autoria do 

Vereador Jaimir José da Silva; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Welligton de Mattos Santussi, 

Gerente de Saúde, requerendo as providências cabíveis para 

o cumprimento da Lei nº 1.711, de 24 de abril de 2013, que 

“Dispõe sobre a afixação de QUADROS INFORMATIVOS nas 

unidades de saúde da família, pronto- atendimento, 

hospitais e similares, com os nomes dos profissionais de 

saúde que trabalham no local, suas especialidades e seus 

respectivos horários de trabalho.” 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 aqueles que 

nos seguem pelas redes sociais, em especial a vocês que se 

fazem presente neste plenário; como foi dito, fico 

entristecido com a falta de atenção que o município tem com 

a população, este requerimento de número 189/2019 pede nada 
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mais que seja cumprido a lei 1.711 de 2013, projeto de lei 

de autoria do ex-presidente Jaime Dutra, que dispõe sobre a 

fixação de quadros informativos nas unidades de saúde, 

pronto atendimento, hospitais e similares, com os nomes dos 

Profissionais de Saúde que trabalham no local, suas 

especialidades e seus respectivos  horários de trabalho; 

essa lei foi feita para atender a necessidade da população, 

com o objetivo de evitar denúncias infundadas sobre os 

profissionais de saúde, este quadro informativo deverão ser 

colocados em local de fácil visualização e livre acesso ao 

público, porém isso não está sendo feito, por isso nobres 

edis, faço tal requerimento para combater a inércia do 

executivo perante a um assunto tão importante; aproveitando 

a fala, eu queria parabenizar a todos os professores, pois 

15 de outubro é um dia que fez a construção da história; 

fui gerado, nasci e me desenvolvi, sou empresário, 

parlamentar e o mais importante, defensor da cidadania, tal 

qual você professor me ensinou, me orientou; não é 

simplesmente uma produção e exposição de dados numéricos, 

mas sim um compromisso de transformar, qualificar e ao 

mesmo tempo ser o agente que impulsiona, instiga e tem um 

papel de fazer com que aconteça o surgimento do espírito de 

liderança forte e comprometimento com o desenvolvimento 

social; os seus ensinamentos foram muito além dos conteúdos 

do currículo, tivemos aprendizados importantes para a vida, 

a sua missão vai muito além da missão de um professor, você 

é um verdadeiro mestre, você soube despertar a nossa 

admiração de modo único e se tornou uma inspiração para 

todos. Parabéns a todos os professores. Obrigado! O Senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovado. O vereador 

Josias – gostaria de agradecer a presença do Lanieli, 

professor Miro, Aparecido, sempre aqui prestigiando os 
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trabalhos casa de leis, o ex-vereador e Presidente desta 

casa de leis, Jaime Dutra, quero agradecer a presença do Zé 

Luiz, do Regional, do site Portal Conesul e do Jornal do 

Interior e o Jota, como é conhecido, que é do jornal 

Naviraí Notícias. Obrigado pela presença de vocês. 

Requerimento n° 198/2019 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, requerendo informações 

sobre a existência, ou não, de projeto para a utilização do 

imóvel, de propriedade da prefeitura, localizado na Rua 

Natal, onde funcionava o antigo Clube dos Idosos. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador 

autor – bom dia público presente, bom dia ouvintes da Rádio 

Cultura FM, bom dia nobres vereadores; passando pelo local 

viu o descaso de um patrimônio público, totalmente 

abandonado; a prefeitura tem muitos prédios alugados e 

deixa um imóvel totalmente abandonado; tem vários lugares 

que pagam aluguel e poderiam estar utilizando onde era o 

clube dos idosos, então fica aqui a minha reclamação e 

muito obrigado! Usou a palavra o presidente - parabenizar o 

vereador Eurides pela cobrança do requerimento, de fato a 

situação que chegou aquele prédio é lamentável, o descaso 

que está sendo feito pela administração com aquele local 

que já foi tão importante para o nosso município, mas 

encontra-se mesmo em estado de calamidade, todos os vidros 

quebrados, sem porta, sem janela, então queria parabenizar 

a vossa excelência pela cobrança. Usou a palavra o vereador 

Fi da Paiol - bom dia a todos que se fazem presentes, que 

nos ouvem pela rádio, vereadores, vereadoras; parabenizar 

os professores pelo seu dia, parabenizar também o vereador 

Bugão Construtor que foi quem fez esse requerimento, 

realmente a gente tem que começar a olhar os bens do 
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município, não só aquela área, outros também que estão 

depredados, que é recurso nosso, do povo, tem que começar a 

fazer projetos sérios para recuperação desses prédios, 

também balneários e tantos outros que a gente tem, então 

tem que estar cobrando sim vereador, está correto e  

gostaria de assinar junto com vossa excelência, até estava 

pensando em fazer nos próximos dias, mas o senhor já fez, 

então parabéns! Usou a palavra a vereadora Rosângela - bom 

dia a todos que se fazem presentes, muito obrigado pela 

presença, àqueles que nos ouvem através da Rádio, muito 

obrigada pela audiência, os senhores vereadores, senhor 

presidente. Parabéns Vereador Bugão! A gente vê o quanto os 

vereadores têm se preocupado, não é a primeira vez que essa 

casa para pra discutir sobre esse assunto, sobre exatamente 

esse local, só que pelo que a gente sabe as informações que 

chegam a câmara, é que o município não dispõe de valor 

insuficiente para consertar ou demolir e construir um novo 

prédio ali, então é mais fácil locar algum outro lugar, do 

que reformar, então infelizmente nós passamos por um 

momento de dificuldade econômica, acredito eu que esse é o 

único problema, não gostaria de falar que poderia ser até 

falta de empenho, mas vamos deixar no problema econômico e 

dizer que essa casa de leis já tem a muito tempo discutindo 

sobre esse local, inclusive nós chegamos até propor aqui 

nessa câmara, que se fizesse projeto para restaurar esse 

local, mas infelizmente não aconteceu, então dizer que o 

senhor está de parabéns, assim como o vereador Márcio 

também, porque ele fez até um vídeo lá, o Júnior também fez 

vídeo, nós passamos por lá, então assim, a casa de leis 

está atenta com dinheiro público, mas infelizmente não é 

nós que temos o poder de fazer alguma coisa, nós só podemos 

fazer lei e cobrar, o poder de realização é do executivo e 
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por isso a gente cobra constantemente, para que haja então 

a efetivação de algo mais, eu também gostaria de assinar 

juntamente com o senhor, porque eu entendo que já que é 

nosso, deveríamos construir, melhorar e evitar também que 

esse lugar seja um local para uso de drogas, para 

prostituição e que esse local sirva de exemplo para todos 

que ali também desenvolveu várias atividades no nosso 

município, de grande valia e hoje ele está praticamente 

abandonado, servindo de desgosto para aqueles que moram 

naquele local. Muito obrigada! Solicitou a palavra o 

vereador Klein - senhor presidente, senhores vereadores, 

população de Naviraí; esse requerimento é muito 

interessante e vem em momento bastante a calhar mesmo, 

pedindo a reforma; os projetos que existem para a 

utilização do imóvel, que era o antigo Centro de 

Convivência do Idoso, que hoje se encontra totalmente 

abandonado, já quase um ano, eu e o vereador Simon, nos 

propusemos ao prefeito, para que fizesse a reforma e no 

projeto, a reforma precisa em torno de trezentos mil reais 

e nós colocamos à disposição da prefeitura, recurso que a 

câmara tem economizado aqui, para que fosse destinada a 

reforma desse prédio, se pretende no prédio depois de 

formado abrigar o CRAS, que hoje está na Seleta, Conselho 

Tutelar, vários órgãos da cidade que paga aluguel e depois 

de reformado vai servir de grande economia para o 

município, mas infelizmente até agora nós não tivemos o 

retorno da prefeitura, no sentido de utilizar mesmo os 

recursos aqui da câmara que a gesta coloca a disposição 

para reforma desse prédio, quem sabe agora com esse 

requerimento, a administração municipal vai se mexer de uma 

forma mais rápida e consiga fazer a reforma, que é 

necessária; é um prédio público que está lá cada dia que 
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passa se acabando mais, então é preciso que haja agilidade 

no sentido de fazer a reforma do prédio do antigo Centro de 

Convivência do Idoso. Parabéns pelo requerimento! Com a 

palavra o vereador Marcio - Bom dia a população que nos 

ouvem pela Rádio Cultura, bom dia presidente Simon, bom dia 

Vereador Eurides; prazer estar aqui em mais uma sessão; 

dizer vereadora Lourdes, a senhora conhece bem aquele 

salão, passou pelas suas mãos com vários projetos sociais e 

a gente fica triste de ver o descaso com patrimônio 

público, se não tem condições, faz a demolição ou no mínimo 

lacrar o prédio, porque hoje é ponto de prostituição e 

drogas, moradores de rua morando ali; será que o prefeito 

sabe que tem esse prédio na cidade? Será que ele sabe que 

está nessas condições? Eu já fiz uma cobrança há mais de um 

ano atrás, o vereador Fi fez, o vereador Júnior fez, o 

Bugão fez agora, todos os vereadores já fizeram e de nada 

adiantou; então população Naviraiense, os vereadores tem 

cobrado sim, mas quem tem o poder da caneta, é o prefeito, 

se ele quiser agora nesse exato momento resolver a 

situação, vai resolver, seja lacrando ou demolindo, ele tem 

total autonomia e poder para isso, agora é triste de ver 

realmente, pagamos tanto aluguel na cidade e ali poderia 

ser uma farmacinha pública, fazer uma creche, tantas 

coisas, e um prédio daquele porte, abandonado, jogado ao 

vento, então é triste ver realmente a administração atual 

com descaso que tem em todos os setores; agora também, nas 

obras, asfalto, saúde, a gente fica triste em ver a nossa 

cidade abandonada e jogada ao vento. Obrigado! O Senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovado. Requerimento 

n° 199/2019 de autoria da Vereadora Lourdes Elerbrock; 

expediente endereçado ao Senhor Ricardo Ayache, Presidente 

da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato 
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Grosso do Sul - Cassems, requerendo informações sobre: a) 

as condições em que se encontram a manutenção, e uso da 

ambulância na unidade de Naviraí; b) como a Caixa de 

Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul 

- Cassems, age quando a ambulância na unidade de Naviraí 

não possui condições para transportar seus pacientes para 

outras cidades; c) quanto tempo leva para que a Caixa de 

Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul 

- Cassems, efetue o conserto ou troca da ambulância na 

unidade de Naviraí, em caso de quebra da mesma. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra a vereadora 

autora – Bom dia a todos; nobres colegas, aos presentes 

nesta sessão e aos ouvintes da Rádio Cultura; nós temos um 

problema muito sério em Naviraí de ambulâncias e ocorreu um 

fato muito preocupante essa semana com relação a uma 

criança, que era dependente da Cassems e não tinha 

ambulância para levar essa criança para Dourados ou para 

Campo Grande; a criança com traumatismo craniano e a santa 

casa não queria mandar a criança para fora, porque ela 

tinha plano de saúde; então a conversa muda de figura 

quando a gente fica preocupada, porque se tem um plano de 

saúde, a santa casa não pode atender? Se estiver na Santa 

Casa, o plano de saúde não pode socorrer no momento de 

desespero, numa hora de necessidade? Segundo eu fiquei 

sabendo, a ambulância da Cassems estava com problema e não 

poderia sair de Naviraí, então eu gostaria de saber se a 

Cassems tem condições de ter pelo menos mais uma 

ambulância? Quando uma estragar tem que ter outra, Naviraí 

é uma cidade que tem pelo menos uns quatrocentos 

dependentes da Cassems ou mais até, então seria o caso da 

Cassems pensar com um pouco mais de carinho em relação a 

essa situação. Obrigada! Com a palavra o vereador Marcio da 
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Araguaia – é realmente uma vergonha o que aconteceu, a 

Cassems sem ambulância na cidade, ambulância quebrada; 

também não podia sair a da prefeitura porque tem a parte do 

SUS, tem toda uma burocracia, que a gente entende; então 

teve que aguardar vir uma ambulância de Dourados; mas o 

responsável cem por cento pelo erro, é a Cassems por não 

ter uma ambulância aqui, tem que aguardar vir de Dourados; 

e o valor que é pago mensalmente para a Cassems de Naviraí? 

Então eu chamo atenção da equipe da Cassems, da Marinez, da 

direção, temos grande valor pela Cassems de Naviraí que tem 

feito um grande trabalho, mas temos que chamar atenção por 

não ter uma ambulância, por estar quebrada; a empresa que 

terceirizou já mande outra para o local imediatamente, não 

deixe sem; é uma vergonha a Cassems não ter ambulância na 

cidade; fica aqui o meu repúdio à Cassems; estarei em Campo 

Grande amanhã e vou tentar falar com Ricardo Ayache para 

saber se ele tem conhecimento disso, porque não podemos e 

não vamos aceitar que servidores públicos municipais, 

estaduais, pessoas que pagam o plano de saúde fiquem desse 

jeito. Vereador Josias solicitou um aparte - sem contar que 

na Cassems eles fazem a consulta e empurra todos os exames 

para o hospital municipal, tirando a oportunidade daqueles 

outros pacientes de ter um exame com mais agilidade, com 

mais rapidez; a Cassems aqui infelizmente, com tanto 

dinheiro que ela recebe desse convênio não faz praticamente 

nada, só empurra com a barriga. O vereador Marcio disse - 

as pessoas que me ligaram e ligaram para a vereadora 

Lourdes para falar desse fato, estamos atentos, estamos 

cobrando e foi cobrado da Cassems nesse momento agora 

referente à falta de ambulância no município de Naviraí.  

Obrigado senhor presidente! Presidente Simon - queria 

complementar também esse requerimento de vossa excelência, 
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vereadora Dona Lourdes e dizer também que acho que a 

Cassems contribuiu muito pouco com o município, arrecada 

muito e contribui muito pouco, não entro no mérito dos 

profissionais que lá estão, são todos capacitados, somos 

sempre bem atendidos quando vamos lá; mas no que diz 

respeito de aparelho de raio-x, no caso que foi colocado 

que não tinha ambulância aqui, eu acho que a Cassems está 

deixando a desejar; de contrapartida,  o socorro de um 

paciente de Paranavaí, a ambulância quebrou no caminho, aí 

houve a necessidade de outro paciente que estava aqui ter 

que ir para Dourados, teve que vir ambulância de Dourados, 

ou seja causou o caos de uma rede privada de saúde, que 

arrecada bastante, não é igual a saúde pública, eles sabem 

quanto arrecadam por mês, eles têm um valor fixo, então 

fica aqui a minha indignação, comungo do pensamento do 

Vereador Marcio também, que a Cassems precisa dar um 

retorno maior para o município, perto do que vem dando 

hoje, porque o convênio deles aqui é bem aceito, é muito 

mais a quantidade de pessoas que a senhora colocou, a 

câmara também é conveniada através da prefeitura, ou seja, 

a Cassems precisa se adentrar a nossa matéria e na 

discussão do requerimento de vossa excelência e dar um 

retorno para nós e para toda a população de Naviraí porque 

é pago e o retorno é muito pouco; então parabéns pelo 

requerimento. Com a palavra o Vereador Josias - essa 

matéria já foi discutida há algum tempo atrás nessa casa de 

leis, justamente cobrando no tocante ao atendimento da 

Cassems; A Cassems não só atende Naviraí, como atende toda 

a região e nós não temos aqui aparelho de raio-x, não tem 

mamografia, parece que não tem nada aqui e eles fazem o 

atendimento e joga nas costas do município ou do Estado, 

então se é uma empresa que está consolidada no estado, tem 
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vários convênios, ela tem que ter no mínimo aqui em Naviraí 

por ser regional, os aparelhos de raio-x, mamografia, 

tomografia, enfim, mas os médicos atendem os paciente e as 

vezes até de fora e empurra tudo para o Hospital Municipal 

falando que lá tem tomografia, então acaba sufocando o 

atendimento do Hospital e criando um transtorno para o 

município; então a Cassems de fato tem que fazer a parte 

dela, a gente já cobrou isso aqui no passado e não 

entendemos se o problema da Cassems do município que atende 

toda a região, é questão de gestão ou é uma questão da 

Cassems no estado todo, mas o vereador está fazendo a sua 

parte, está cobrando. Obrigado! O Senhor Presidente colocou 

em votação, sendo aprovado. Requerimento n° 201/2019 de 

autoria da Vereadora Rosangela Farias Sofa; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, requerendo que a equipe técnica responsável, busque 

a efetivação de todas as ações necessárias para colocar em 

funcionamento os equipamentos condicionadores de ar (ar-

condicionado), instalados no Centro de Convivência do Idoso 

- CCI Maria do Céu Silva de Souza. Os mesmos, desde quando 

foram instalados, não atenderam a função para a qual foram 

disponibilizados. Requeremos, ainda, que se realizem 

reparos como recarga de gás e outros, que a equipe de 

verificação detectar necessários. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra a vereadora autora – é 

inadmissível que desde a abertura de funcionamento de 

trabalho daquele local, foi adquirido aparelhos de ar 

condicionado, foram instalados, porém eles não funcionaram 

até hoje porque não tem gás; os idosos que participam do 

baile tem que sair do salão porque acabam passando mal por 

não ter um ambiente preparado para receber essas pessoas; 

infelizmente a gente sabe que isso é falta de compromisso, 
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porque entende se não tem gás, pode fazer uma licitação, se 

não tem licitação, pode fazer uma dispensa, colocando que é 

uma prioridade para adquirir esse gás, ou até pedir, eu 

acredito que se tivessem uma dedicação maior, conseguiria e 

colocaria em funcionamento; esses dias nós chegamos lá e o 

pessoal veio reclamar mais uma vez sobre esses aparelhos de 

gás e eu não fui fazer a colocação de gás lá, não porque eu 

não quero, mas porque a gente já ajuda e cobre muitos 

buracos, então esse eu não vou fazer, porque eu não sou 

prefeita, eu não fui eleita para consertar as coisas 

erradas dos outros, não vou dar do meu dinheiro ou da minha 

empresa para consertar uma coisa que eu sei que basta eles 

terem vontade para fazer; então isso uma falta de 

responsabilidade, porque quem está sofrendo são as pessoas 

mais carentes, porque o Centro de Convivência do Idoso só 

recebe àqueles que precisam de uma atenção voltada e por 

estarem inclusos num programa que são classificados de 

idosos de vulnerabilidade, porque os idosos financeiramente 

bem resolvidos não podem participar, mas acho essa lei 

errada, então em conversa com a vereadora Cris e com a 

Frente Parlamentar, vamos tentar mudar a lei do município, 

porque a idade chega para todos, para o idoso rico e pobre, 

então pelo menos a diversão tem que ser para todos, muito 

obrigada! Solicitou a palavra o vereador Fi da Paiol - 

realmente é um absurdo mesmo, estive lá falando com a 

gerente também e ela me passou as dificuldades que tem, mas 

como disse a vereadora Rosângela, eu achei muito pouco para 

aqueles ares ficarem sem funcionamento, falta mesmo é pegar 

firme, com vontade para resolver, o mais difícil já está 

lá, que são os ares, que é o mais caro; quando estou lá 

sempre vem um Senhorzinho, uma Senhorinha reclamar para a 

gente daquele calor danado, pessoas já de idade, então 
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realmente é um absurdo; ela me relatou também a dificuldade 

que tem com o profissional que faz a instalação, parece que 

só tem um no município; mas como foi dito, é prioridade e 

se tiver que pagar hora extra, tem que pagar a esse 

servidor para fazer esse trabalho, então o que falta é 

empenho, vontade, tem que sentar todo mundo na mesma mesa e 

resolver, porque as pessoas sofrem por essas pequenas 

coisas que dá para ser resolvido; o Prefeito tem que chamar 

esse profissional e falar que quer que seja resolvido, 

porque isso é coisa de meia hora de serviço, mas a gente 

não consegue dar uma qualidade de vida melhor para essas 

pessoas do centro de convivência por causa de uma coisa tão 

simples. Obrigado! Solicitou a palavra o vereador Taquara - 

Senhor Presidente, vereadores, público presente, ouvintes 

da Cultura FM; eu fui cobrado a respeito desses ares 

condicionado no supermercado C. Vale por uma Senhorinha que 

pediu pelo amor de Deus para fazer essa cobrança, porque 

vão lá para se divertir, mas é perigoso ter um infarto e 

morrer, porque o calor é grande, então como os vereadores 

já falaram, não é difícil, é falta de vontade de fazer por 

aquelas pessoas que já fizeram tanto pela nossa cidade e 

que hoje vão para se divertir, para dançar um baile, para 

ter uma festa, mas que passam um calor danado; então quando 

tiver baile tem que levar uma ambulância com enfermeiro e 

deixar lá, infelizmente vai ter que ser assim, porque o 

calor está gigante; o Prefeito junto com a Marizélia tem 

que ver isso, é questão de uma hora e está resolvido o 

problema, então faz o favor por essas pessoas que já 

fizeram tanto por Naviraí, dá esse agrado para eles. Muito 

obrigado senhor presidente! O Senhor Presidente colocou em 

votação, sendo aprovado. Requerimento n° 202/2019 de 

autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior; 
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expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para a Senhora Ana 

Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, requerendo 

que seja encaminhado, a esta Casa de Leis, um relatório 

completo a respeito da conclusão das obras da Praça José 

Guedes de Mendonça, localizada no bairro BNH, contendo as 

seguintes informações: 1. Termo de Entrega da referida 

Obra; 2. Relatório de Conclusão da Obra, especificando as 

partes das obras da construtora contratada, e também, as 

partes de responsabilidade da Prefeitura Municipal; 3. As 

providências adotadas para a colocação dos postes de 

iluminação no entorno da Quadra de esportes. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador 

autor - Senhor Presidente, nobres vereadores, vereadoras, 

público que se faz presente nessa casa de leis, quero 

saudar o ex-presidente dessa casa, ex-Vereador Jaime Dutra, 

também morador do Bairro BNH - eu quero fazer uma fala a 

respeito desse requerimento, mas também queria resgatar um 

pouco daquilo que já foi conversado aqui a respeito de 

outras situações que vão cair no mesmo local; nós temos 

visto ultimamente e aí eu já elogiei aqui outras vezes, de 

que o setor da prefeitura que funciona perfeitamente, é o 

setor de divulgação, de imprensa, a mídia institucional, a 

propaganda da prefeitura está funcionando de uma forma 

fantástica, já falei disso aqui senhor presidente, 

conseguem tirar leite de pedra, eu não sei quem é que 

comanda isso, já elogiei o Betinho, mas eu acho que nem é 

ele que tem essa autonomia toda, porque é um excelente 

profissional, talvez se estivesse na mão dele, não estaria 

acontecendo o que está acontecendo senhor presidente; e o 

que é que está acontecendo?  A divulgação de matérias pela 

metade; se a gente pegar o centro de convivência do idoso, 
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foi amplamente discutido agora, não vou voltar no tema 

senhor presidente, mas entra no site da Prefeitura e digita 

na pesquisa, idoso; a quantidade de matérias de atividades 

do centro e que está acontecendo, é aquela coisa toda, mas 

quando vai lá, a vereadora levanta uma questão aqui que não 

tem ar condicionado, aliás, tem o ar condicionado, mas que 

não funciona por falta de gás, mas a propaganda é bonita, 

para quem não participa acha que está funcionando 100%; 

discutimos mais cedo um pouco também, uma matéria que fala 

que o hospital municipal superou as expectativas e atendeu 

quarenta e seis mil pacientes, como se isso fosse uma coisa 

boa, aí vai lá e a falta de estrutura é total, por mais que 

tenham esforços, como do vereador Dr. Klein aqui que esteve 

reunindo voluntários para poder melhorar as condições 

daquele local e fez brilhantemente; eu fui abordado por 

moradores do Bairro BNH, conhecido como BNH Velho, 

reclamando que é um absurdo, que estão falando na rádio que 

o prefeito já entregou a praça do BNH, como se estivesse 

tudo perfeito; e aí eu quero aqui reconhecer a iniciativa 

do ex-vereador Jaime Dutra, que é pai do nosso colega 

vereador Ederson Dutra, na época através do deputado Pedro 

Kemp, através da bancada do Partido dos Trabalhadores de 

encabeçar a obra dessa praça, que tem uma quadra de 

esportes, tem uma academia da terceira idade, ou academia 

ao ar livre, um parque infantil e uma pista de caminhada, 

uma praça que é para ser um modelo para todos os outros 

bairros da cidade, como nós já falamos isso aqui também em 

determinada situação, porém a parte que era da construtora 

fazer, até onde a gente sabe foi feita; aí começa o 

descaso, por isso a gente está pedindo informação senhor 

presidente, porque quando é para fazer a parte da 

prefeitura que está sendo anunciado, e aí volto dizer, a 
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indignação não é só da obra pela metade, não é isso, a 

indignação é de anunciar um benefício que não aconteceu 

completamente, que não está terminado; lá existem bases de 

concreto que foram feitas para aproximadamente vinte e três 

postes de iluminação; senhor presidente, quando nós 

entramos nesse mandato, a praça já estava praticamente 

pronta, e aí até onde a gente sabe, a construtora encerrou 

a parte dela e falta a prefeitura colocar vinte e três 

postes de iluminação, até hoje não se tem sequer previsão 

de quando isso vai acontecer, porque quando chega seis 

horas da tarde escureceu, acabou a praça; tem uns holofotes 

iluminando a quadra, mas apagou aquilo, fica um breu e os 

próprios moradores falam que chega um determinado horário e 

já começam a sentir um cheiro diferente, as pessoas estão 

utilizando-se daquele espaço público para o consumo de 

drogas e sabe-se lá para quantas outras coisas, colocando 

em risco os moradores, utilizando-se do local que era para 

ser um modelo para todos os outros bairros, que era para 

ser um local de convívio das famílias, mas que chega 

determinado horário, as famílias se recolhe porque não 

sentem segurança; aí nós nos deparamos com um problema, não 

é só colocar iluminação, as bases que foram feitas, para 

quem entende um pouquinho de obra, é só observar as praças, 

elas tem quatro parafusos de mais ou menos 10cm saltados do 

chão, onde já provocou vários acidentes com crianças, com 

idosos, com pessoas caminhando, porque estão bem escondidos 

no meio do mato, que também está alto e se não são os 

moradores fazer a roçada, não aconteceria esse zelo, e acho 

que é positivo essa atuação dos moradores, eu acho que isso 

é o modelo que a gente precisa incentivar, que os moradores 

adotem mesmo os espaços públicos e ajudem a cuidar, mas em 

contrapartida, a prefeitura precisa fazer sua parte; e sabe 
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qual foi a solução que foi dada senhor presidente, a 

solução foi serrar os parafusos que estão de base para os 

postes, aí quer dizer, não faz a iluminação, lógico que 

aqueles parafusos ressaltados oferecem risco, mas em vez de 

colocar o poste e cumprir a sua parte, não, vai cerrar os 

parafusos; e aí essa iluminação gente, com todo respeito, 

não vem nunca mais, não sai nunca mais e nós perdemos pelo 

menos metade da utilidade de um espaço público tão 

relevante como aquele; então estamos aqui deixando um 

alerta, pedindo logicamente os documentos relativos à 

praça, mas mais do que isso, solicitando que sejam tomadas 

as providências, não de ir cerrar os parafusos, eu sei que 

eles oferecem risco, por isso nós precisamos utilizar, 

porque eles foram feitos para poder colocar os postes de 

iluminação e por que esses postes ainda não foram 

colocados? E aí o último pedido que eu faço a administração 

com o maior respeito possível, que pare de dar notícia pela 

metade, que pare de fazer de conta, as pessoas não gostam 

disso, estão lá os moradores do BNH esperando a visita do 

prefeito para cobrar, porque está falando que já entregou a 

praça, mas não entregou não, tem que terminar o serviço 

primeiro; na semana passada falamos que abriu o posto do 

Boa Vista que é um negócio muito bom, mas abriu sem 

estrutura nenhuma, quer dizer, faz o serviço pela metade, 

mas o que não está pela metade é a notícia, a mídia, a 

divulgação está inteira, mas o serviço pela metade; não dá 

para trabalhar dessa forma, as pessoas não estão alheias, 

não adianta querer enganar as pessoas, na notícia está 

bonita, mas na realidade precisa de muita coisa ainda e 

entendo que são medidas simples que podem ser tomadas para 

que de fato aquele espaço público venha render a devida 

utilidade para os moradores daquela região. Solicitou a 
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palavra o vereador Fi da Paiol – realmente é triste, porque 

a gente gostaria de estar aqui só falando coisas boas que 

está acontecendo na cidade; então essas coisas tem que 

falar e cobrar realmente; nesse mandato se a gente começar 

a fazer um análise do que foi até agora, poucas obras foram 

inauguradas ou quase nenhuma, a não ser obra feita com 

parceria, iniciativa privada, porque a maioria das obras 

ficam inacabadas; faz asfalto, não faz a calçada, faz 

avenida, não se planta árvore e nem grama, não tem 

acabamento e não tem como inaugurar; e pelo que eu estou 

vendo, a gente vai passar aqui os quatro anos sem inaugurar 

obras, porque uma grande maioria das obras ficam todas 

inacabadas; é triste estar aqui falando isso, mas é uma 

realidade que a gente está passando e não é falta de 

cobrar, não é falta dos vereadores estarem cobrando, de 

falar com os responsáveis pelas pastas; como eu não canso 

de dizer, eu ainda quero ver até o final do mandato, as 

lâmpadas daquela baixada do Jardim Paraíso acesas, tenho fé 

que até o final do mandato vai acontecer isso, é mais uma 

obra inacabada; então a gente fica triste em estar falando 

isso, porque é pouca coisa, não demanda tantos recursos, 

mas é questão de gestão mesmo, é a pessoa pegar e falar que 

vai terminar; fizemos aquela última rua do bairro Odércio 

de Matos, onde o asfalto está maravilhoso, mas onde seria a 

calçada tem um monte de terra e já vai para seis meses que 

foi feito aquele asfalto, então a pessoa não vê uma coisa 

bonita, do jeito que terminou o asfalto, ficou um monte de 

terra lá e nem para espalhar e jogar uma semente de grama 

em cima, nada, então é muito triste a gente estar cobrando 

esse tipo de coisa aqui, porque a gente mora em Naviraí e 

quer ver uma cidade bonita, com as obras acabas certinho e 

bem preservada. Obrigado senhor presidente. Com a palavra o 
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vereador Símon - também não poderia deixar de me manifestar 

diante desse requerimento, pedir permissão para o vereador 

Júnior para discorrer sobre essa matéria, após ele terminar 

de discursar, mas eu fui morador daquele bairro, tive 

oportunidade de ver ali sendo construída a praça e por 

motivos pessoais eu tive que me mudar, mas depois de algum 

tempo eu voltei lá a pedido do ex-Vereador Jaime Dutra, 

para a gente ver a situação que se encontrava aquela praça, 

e é da gente ficar indignado mesmo, até porque vereador 

Júnior a sua preocupação é minha preocupação também, o que 

estão fazendo na mídia, o que Executivo está colocando na 

mídia, dá a entender que os vereadores estão mentindo ou a 

população que traz a demanda para a gente também está 

errado em trazer e eles com essas obras inacabadas, feita 

pela metade, eles que estão com a razão, porque eles vão na 

rádio, eles publicam no jornal que está tudo uma maravilha, 

inclusive a praça do BNH, ele anunciou quando colocou o 

projeto de governo dele, ele colocou na rádio que era uma 

das obras que ele entregou, de fato entregou mesmo, mas 

jeito que está lá, do jeito que ele pegou está sem 

terminar, com todos os defeitos que o vereador pontou e 

ainda coloco mais defeitos, porque está com a rede elétrica 

exposta, com as caixinhas de parte elétrica aberta, onde as 

crianças podem pisar e levar choque, no projeto o parquinho 

era para ter areia, grama plantada, porque quando chove 

vira uma lama, tem poças d'água no concreto onde pode gerar 

mosquito da dengue, pode virar criadouro de algumas 

doenças, ou seja, a gente não está aqui exagerando não, é 

uma vergonha a praça do BNH, que era para ser uma 

referência como o Vereador Júnior colocou, era para servir 

de modelo, mas outras praças foram feitas e foram 

entregues, estão bem iluminadas, bem pintada, mas a Praça 
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do BNH não está. Agora a pouco estava conversando com o 

vereador Josias sobre o Complexo Esportivo, falando que a 

construtora que veio já foi embora também, porque tinha uma 

falha e não vai terminar; então são várias obras que dá 

para pontuar que estão inacabadas; será que o prefeito 

quando vai a rádio, ou quando publica no jornal, será que 

ele acredita naquilo que está publicando? A vereadora 

Lourdes solicitou um aparte - quando a gente fala com o 

prefeito para fazer isso ou aquilo, ele fala que não é 

político, mas eu acho que ele já é mais político do que a 

gente, porque o político é aquele que mente e não sente, é 

o que está acontecendo com o nosso prefeito, com o 

prefeito, com o secretário, gerente de saúde e outras 

pessoas mais que mentem descaradamente para a população e a 

população vem em cima da gente, falando que o prefeito 

falou que fez, então é difícil pra gente como legislador e 

como vereadora, porque o prefeito não nos ouve, não nos 

atende no que a gente pede e não faz o que é necessário, em 

parte alguma da cidade, nem na saúde, nem na educação, nem 

nas praças, nem nada, tá difícil isso, obrigada! O vereador 

Símon - verdade vereadora Lourdes, mas vale ressaltar 

também que na verdade não são os políticos que mentem, são 

alguns políticos que mentem, assim como todas as classes, 

têm as pessoas que mentem; mas de fato o prefeito está 

tomando uma linha perigosa, uma linha que a gente não 

consegue entender, que é de usar a mídia a favor dele, mas 

a população não se deixa enganar mais, a população sabe da 

realidade, outros veículos de comunicação colocam a verdade 

para a população, nós vereadores viemos aqui e trazemos a 

verdade para a população, então acho que ele realmente está 

perdido, não se encontra mais já estamos no terceiro ano de 

mandato e a conversa é a mesma, que vai melhorar, que vai 
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focar na administração pública para melhorar as condições 

de vida dos moradores, mas indo no BNH e olhando aquela 

praça, é completamente diferente; então eu prefiro 

acreditar no que eu vejo e constato, no que ele fala eu já 

não consigo acreditar mais, infelizmente não queria ter 

chegado nesse ponto, mas a dificuldade é muito grande para 

nós, como a vereadora Dona Lourdes colocou, nós como 

legislador tem que vir aqui e trazer as informações 

corretas, na maioria das vezes a gente vai in loco 

verificar, mas depois a gente tem que ouvir no rádio o 

pessoal dando entrevista dizendo está tudo tranquilo, que a 

retomada desenvolvimento está no caminho certo e que é para 

população confiar, eu não acredito mais; estou aqui à 

disposição como presidente do legislativo, estou aqui à 

disposição para contribuir com todos, até com o prefeito se 

for necessário, mas a gente não pode esconder da população 

a verdade e a verdade é que Naviraí não se encontrou na 

gestão do Izauri. Solicitou a palavra o vereador Marcio 

Araguaia - falando de inaugurações de obras, que esse é o 

tema, é a pauta, o que me preocupa muito é a hemodiálise, a 

inauguração da hemodiálise, são vidas precisando ser salvas 

e não temos nenhuma previsão de inauguração dessa obra; não 

sei se falta jardim, se está faltando iluminação, ar 

condicionado, o que é; eu só sei que essa obra não será 

inaugurada em 2019, a obra está concluída, os móveis estão 

prontos, os aparelhos; é vergonhoso esse descaso, então 

fica a minha indignação quanto à hemodiálise de Naviraí, 

uma obra que se encontra inacabada e não tem previsão de 

entrega, jogada ao vento, espero que não vire um prédio 

abandonado também. Obrigado Presidente! Solicitou a palavra 

o vereador Klein - apesar que fugiu um pouco do tema do 

requerimento, mas como foi citada a hemodiálise, eu tenho 
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informação que eu iria fazer na tribuna, mas desde já faço; 

ontem na parte da manhã, sete horas saímos daqui e fomos 

para uma reunião em Dourados, com o doutor Adaílton,  que é 

o proprietário da Clínica do Rim Dourados e que tem 

interesse de vir para Naviraí; fomos o Welligton, eu, o 

prefeito já estava lá e participo da reunião e depois de um 

bom tempo de conversação, foi sinalizado que existe 

interesse da Clínica do Rim em vir para Naviraí, para tocar 

o serviço de hemodiálise em Naviraí, mas o termo de 

referência que foi feito das licitações e que estão sendo 

levadas a público, que foram desertas, foge um pouco da 

realidade do município de Naviraí, então Doutor Adaílton se 

prontificou a nos passar o mesmo termo de referência que é 

da hemodiálise de Ponta Porã e de um termo de referência 

que ele encaminhou também para Nova Andradina, que tem um 

empresário que quer montar a hemodiálise lá e colocou a 

nossa disposição, e está sendo feito essa negociação no 

sentido que a Clínica do Rim Dourados venha tocar a 

hemodiálise em Naviraí; o prédio está pronto, em condições 

de receber as máquinas, que custam em torno de cinquenta 

mil reais cada uma, precisa no mínimo de dezoito máquinas 

em Naviraí, na forma que está sendo pactuada, ou a empresa 

vem trazendo as máquinas, ou Naviraí adquire as máquinas, 

ou o próprio Governo do Estado coloca as máquinas e a 

empresa interessada vem prestar o serviço; conversando com 

o Doutor Adaílton para ver se era possível acelerarmos esse 

procedimento, para que até o final do ano, até o Natal 

estivéssemos com a clínica aqui em Naviraí funcionando, o 

Doutor Adaílton nos afirmou que é perfeitamente possível, 

esse processo está sendo utilizado e se Deus quiser e no 

que depender aqui de nós vereadores para auxiliar, assim 

como depois da reunião que tivemos com Geraldo Rezende em 
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Campo Grande, no sentido de agilizar as coisas e da vontade 

da administração municipal, vai ser colocado o serviço de 

hemodiálise e diálise em Naviraí o mais rápido possível, 

então vai ser uma realidade de uma forma ou de outra vai 

vir para cá e hoje de primeiro momento, a empresa que está 

mais próximo aqui e com interesse em vir, é a própria 

Clínica do Rim que faz hemodiálise em Dourados e faz também 

em Ponta Porã; estamos agilizando esse trabalho e se Deus 

quiser nós vamos ter serviço implantado o mais rápido 

possível em Naviraí. Obrigado senhor presidente! Solicitou  

a palavra o vereador Josias de Carvalho - Josias de 

Carvalho - quero agradecer a presença do Wilson do 

transporte da Saúde, Carteirinha, os ouvintes da Rádio 

Cultura; a matéria levantada pelo requerimento 202 do 

vereador Júnior, sobre a praça inacabada ainda por falta de 

iluminação, para trazer segurança e conforto para os 

moradores do BNH Velho, como é conhecido; fugimos da pauta 

e fomos parar na hemodiálise, mas enfim, vamos retomar 

aqui, esses comentários sobre a praça do BNH, o vereador 

Júnior no mandato passado, tanto quanto o vereador Fi da 

Paiol, Dr. Klen e eu também, houve cobranças naquela gestão 

anterior, gestão do ex-prefeito Léo Matos, muitas cobranças 

aqui foram feitas, inclusive também pelo vereador Marcio 

Scarlassara e essas cobranças estão se estendendo também 

nessa gestão; foi mencionado pelo vereador Simon a respeito 

do Complexo Esportivo que ainda está inacabado, na verdade 

a empresa fez o serviço mal feito, colocou os meios-fios 

torto e a falha que houve na minha opinião, foi o seguinte, 

quem deveria estar lá era a secretaria de obras 

acompanhando, agora deixou terminar o serviço, fazer tudo 

torto para depois ver, tem que acompanhar o serviço; então 

houve uma falha da secretaria de obras, não do prefeito, 
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porque quando o prefeito viu ele não aceitou, cobrou a 

secretária de obras e ele está certo, tem que cobrar mesmo, 

não é porque é da prefeitura, que é público, que tem que 

entregar de qualquer jeito, não, as empresas tem que ser 

responsabilizadas, tem que acabar com isso de fazer de 

qualquer jeito; mas essa questão de obras não é de agora, 

aquele elefante branco que tem na Avenida Glória de 

Dourados, do saudoso Euclides que iniciou as obras e deixou 

tudo mastigadinho para o próximo Prefeito, passou duas 

gestões do próximo prefeito, Zelmo de Brida e continuou do 

mesmo jeito, então aquilo sim, é um elefante branco e 

inacabado e esquecido. O vereador Fi da Paiol solicitou um 

aparte - já que a gente está no assunto da gerência de 

obras, uma coisa que de verdade eu não consigo entender e 

eu falo com muita propriedade, porque eu estou andando, 

estou acompanhando as obras de Naviraí, estou sempre na 

gerência cobrando a Ana Paula e muito das coisas, não é 

culpa da gerência de obras, parece que eu estou defendendo 

a Ana Paula, mas é que eu estou falando a verdade, o que 

acontece é que não tem mão de obra, o organograma de 

Naviraí desde o início deveria ter mudado, ter feito um 

novo organograma, porque nós estamos com a folha estourada, 

você vai na gerência de obras, eles não tem mão de obra, 

vai no hospital, falta servidor, no cemitério, falta mão de 

obra também, o cemitério está com um coveiro, tem corpo 

esperando para ser sepultado e tem que esperar abrir a 

cova, ontem eu vi um fato lamentável, o coveiro ter que 

cortar a terra de machado de tão dura que estava, para 

conseguir enterrar o corpo; não tem mão de obra, então é 

isso que eu fico pensando, tem que sentar a gerência de 

obras, o prefeito, ele tem que começar a andar para ver a 

realidade da cidade e ver o que que tem que fazer, se vai 
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contratar mais, se vai abrir processo seletivo, mas tem que 

resolver, a folha inchada e não tem mão de obra; então a 

gente fica cobrando, mas infelizmente é a realidade, tem 

coisa errada, parece que eles não sentam entre eles para 

organizar isso, o cemitério só tem o seu Brás que toma 

conta e ainda o salário dele é de vigia e tem um coveiro 

para atender, não tem cabimento umas coisas dessas, então 

está errado, o Prefeito tem que começar a conhecer a cidade 

que ele administra. Obrigado! O vereador Josias - mas a 

questão vereador, se ela é culpada ou não, tinha que haver 

a fiscalização da secretaria de obras, tinha que acompanhar 

o serviço, mas isso não foi feito, agora pode não ter gente 

para estar fiscalizando as questões do município no que 

tange a parte da secretaria de obras, porque vereador cobra 

e fiscaliza direto, tanto que são cobranças em cima de 

cobranças, eu acho que essa parte, em minha opinião, é uma 

parte que deveria ser cuidado pela secretaria de obras para 

ajudar o prefeito, porque ele não pode estar indo em todos 

os lugares todo tempo, mas enfim a praça do BNH merece esse 

crédito que o vereador Júnior levantou, tem que colocar os 

postes, fazer a iluminação, se está servindo de ponto de 

usuários de drogas, como foi dito aqui pelo vereador, então 

a prefeitura tem que se sensibilizar, atender esse pedido 

do vereador, dessa casa de leis e dos moradores acima de 

tudo, a prioridade são os moradores e a segurança do 

pessoal que mora no BNH Velho como é conhecido. Obrigado 

presidente! O Senhor Presidente colocou em votação, sendo 

aprovado. Indicação n° 160/2019 de autoria da Vereadora 

Lourdes Elerbrock; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Simon Rogério Freitas Alves da Silva, Presidente da 

Câmara Municipal de Naviraí, indicando a concessão do 

PRÊMIO XI DE NOVEMBRO (Edição - 2020) à senhora Beatriz 
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Barbosa Araujo, à senhora Marlene Neme Pereira e ao senhor 

Edson Yukishigue Shingú, com base no Decreto Legislativo n° 

005/2010, que "Institui o Prêmio XI de Novembro, e dá 

outras providências." O senhor presidente – solicito à 

primeira secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

Indicação n° 183/2019 de autoria do Vereador Cláudio Cezar 

Paulino da Silva e outros edis; expediente endereçado as 

Vossas Excelências os Senhores Onevan José de Matos, Renato 

Pieretti Câmara e Lidio Lopes, Deputados Estaduais pelo 

Estado de Mato Grosso do Sul, indicando que intercedam 

junto ao Governador do Estado para que seja disponibilizado 

um profissional médico legista, para o município de 

Naviraí-MS, para atuar na Unidade Regional de Perícia e 

Identificação-URPI de Naviraí-MS. Com a palavra o vereador 

Fi da Paiol - Senhor Presidente, vereadores, todos que nos 

ouvem pela Rádio Cultura; essa indicação que eu faço para 

os deputados da nossa região, Lídio Lopes, Renato Câmara e 

o nosso Deputado aqui de Naviraí, Onevan de Matos, só sabe 

do que a gente está falando aqui, pedindo nesse 

requerimento, quem já precisou, a família de quem já passou 

por isso, que não é fácil, é uma falta até de humanidade, 

as pessoas ficarem esperando com seu ente querido por um 

dia e até mais para levar para Dourados, nós só temos um 

médico legista em Naviraí, que é o Doutor Alexandre 

Gradella, para atender toda a região, para atender Naviraí, 

Itaquiraí, Japorã, Iguatemi e Mundo Novo, é impossível, eu 

tenho informação que já tivemos até cinco médicos legistas 

em Naviraí, me falou a vereadora Cris Gradella, hoje 

Naviraí só conta com um para atender toda essa região que 

foi citada aqui e eu peço para os deputados que nos ajudem, 

porque o deputado, assim como os vereadores, ele tem que 

ser provocado, tem que ser cobrado nas demandas que tem na 
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região, nós temos três deputados da região, tem o de 

Naviraí que é o Onevan de Matos, por isso que eu fiz 

questão vereadora Rosângela e todos os vereadores, de 

mandar para os três deputados da nossa região aqui, porque 

é a região deles que serão beneficiadas, se a gente 

conseguir o que estamos pedindo aqui e eles tem que olhar 

mais para nossa região, olhar mais por Naviraí, olhar mais 

para essas cidades que estão sendo citadas aqui; vou estar 

encaminhando através ofício para as câmaras de vereadores 

dessas cidades que usam Naviraí, que precisam e que também 

serão beneficiadas, tenho certeza que os vereadores de 

Itaquiraí, Eldorado, Japorã, Iguatemi, Mundo Novo, estarão 

também cobrando os deputados, até vou fazer uma 

recomendação para que peçam para deputados da nossa região, 

porque são eles que são da região. Solicitou um aparte a 

vereadora Rosangela - Eu acho que um pedido desses, a 

câmara deveria abraçar e todos os vereadores assinarem com 

vossa excelência, para a gente se tornar uma unidade 

blindada; somos sete municípios, todas as câmaras falando a 

mesma palavra, pedindo a mesma coisa, eu acredito que a 

gente soma forças e aí não tem como deixar de nos atender; 

espero que todos estejam prestando atenção no que estamos 

falando no momento e que todos os vereadores assinem 

juntamente com o vereador Fi da Paiol, e que esse pedido se 

estenda a todos os municípios que necessita deste 

atendimento e como o senhor falou, é muito fácil falar ou 

tratar quando não vive a situação, mas quando sim, é muito 

difícil de encarar, eu acompanhei um bebê de Mundo Novo de 

um ano e meio, que faleceu vítima de afogamento e que ficou 

quase três dias para conseguir a liberação do corpo; a 

família morre todo minuto, porque não libera e fica naquela 

tensão, naquele sofrimento, é muito difícil, não é fácil 
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pra gente que está junto e não é fácil para eles que tem um 

ente querido dentro de uma sala esperando; o doutor 

Alexandre estava de férias e não estava no município, então 

foi muito difícil e a gente sente juntamente com a pessoa 

que está sentindo a perda do seu ente sem esse atendimento 

médico; então acho que todos nós vamos assinar e vamos 

encaminhar para as outras câmaras também assinar; vamos no 

pedido como uma unidade, porque tenho certeza que esses 

deputados vão ver o tamanho da necessidade que esses 

municípios estão atravessando. Obrigada! O vereador Fi da 

Paiol - Obrigado! Então a gente precisa se unir para todas 

essas coisas boas que vem, não só para Naviraí, mas que 

atende toda a região; também na parte da saúde, a gente tem 

que começar a fazer isso, provocar as cidades que também 

são beneficiadas por Naviraí, para ter melhoria de 

atendimento; fiz alguns dias atrás uma indicação pedindo 

para o governo do estado que monte uma base da polícia 

rodoviária estadual, próximo de Naviraí, porque a que tem 

mais perto é em Amandina perto de Nova Andradina, é outro 

sofrimento e eu acho que a região também tem que acampar 

isso, tem que abraçar essa causa, porque é bom para todos; 

a saúde como eu já disse, tudo que for pra região tem que 

começar a provocar os deputados que tiveram votos aqui, o 

deputado Onevan mais de dez mil votos em Naviraí, tem 

obrigação de estar abraçando uma causa dessa, deputado 

Lídio Lopes de Iguatemi, tem obrigação de abraçar essa 

causa, o Renato Câmara que está em Ivinhema, tem obrigação 

de abraçar essas causas, temos que parar de agradecer 

deputados que só mandam emendas, isso é obrigação porque é 

o dinheiro que eles têm nas mãos, e não estou aqui 

criticando não, porque talvez as demandas nem chegam até 

eles, assim como não chegam algumas demandas até os 
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vereadores, mas nós temos que começar a cobrar deputado 

estadual que realmente representa o município, que 

representa a sua região, porque emenda é uma obrigação que 

tem que mandar para algum lugar, então temos que começar a 

provocar os nossos deputados para que resolva a situação, é 

muito sofrimento. No final de semana presidente, acompanhei 

de perto o menino que se suicidou, então eu vi o sofrimento 

que é, até incomodei a vereadora Cris Gradella que me 

passou a realidade e eu fiquei abismado com o que acontece, 

não tinha conhecimento que a gente só tinha um médico aqui, 

só um médico é impossível, só um profissional atender 

trinta dias por mês, dia e noite, porque isso não tem hora 

para acontecer, e não é só óbito, é criança que passa por 

violência e tem outras situações também, tudo passa por 

esse mesmo profissional, é impossível, uma região que já 

teve cinco profissionais atendendo e agora ficar com um só 

para dar conta de tudo, não dá, é impossível; então nós não 

temos essa força de colocar esses outros profissionais que 

precisa em Naviraí, mas temos a força da política, a força 

de representar a população, de cobrar os deputados e 

senadores, cobrar o Governo do Estado, então eu acho de 

suma importância e agradeço a sugestão da vereadora 

Rosângela para todos os vereadores assinarem essa 

indicação, e em nome da câmara mandar para todas as câmaras 

da região que serão beneficiadas, estamos aqui a 120 km de 

Mundo Novo, quando o doutor Gradella não está de plantão 

aqui em Naviraí, Mundo Novo tem que mandar para Dourados e 

aí são mais de duzentos e cinquenta quilômetros rodados, ou 

seja, quinhentos quilômetros de ida e volta, então é muito 

triste isso e agradeço a quem assinar junto. Obrigado 

senhor presidente. O senhor presidente – solicito à 

primeira secretária que faça o encaminhamento da mesma. 
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Indicação n° 184/2019 de autoria da Vereadora Rosangela 

Farias Sofa; expediente endereçado a sua Excelência o 

Senhor Onevan José de Matos, Deputado Estadual de Mato 

Grosso do Sul, indicando que se viabilize recursos 

financeiros para o Município de Naviraí-MS, para a 

realização da cobertura da academia ao ar livre, no 

Assentamento Juncal. Com a palavra a vereadora autora - o 

que estou solicitando para o deputado é que ele viabilize 

uma emenda para fazer a cobertura da academia ao ar livre; 

porque aqui no município, no centro da cidade temos várias 

academias ao ar livre e não precisa de cobertura porque 

temos iluminação pública e as pessoas podem sair de suas 

casas à noite porque está mais fresco para fazer suas 

atividades esportivas, mas no assentamento é completamente 

diferente, a realidade é outra, não existe iluminação 

pública; as pessoas assentadas precisam fazer atividades 

esportivas, mas durante o dia não dá devido o calor e à 

noite não tem iluminação; acredito que seja um pedido que 

será atendido pelo deputado por estar mais presente na 

cidade e também porque ele conhece essa realidade. O senhor 

presidente – solicito à primeira secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. Indicação n° 185/2019 de autoria 

da Vereadora Rosangela Farias Sofa; expediente endereçado a 

sua Excelência o Senhor Fábio Ricardo Trad, Deputado 

Federal de Mato Grosso do Sul, indicando que se viabilize 

recursos financeiros para o Município de Naviraí-MS, para a 

construção da quadra coberta no Centro de Convivência do 

Idoso – CCI Maria do Céu Silva de Souza. Com a palavra a 

vereadora autora – está solicitando ao deputado que nos 

proporcione uma emenda para que seja construída uma quadra 

coberta junto ao complexo do centro de convivência do 

idoso, para viabilizar os jogos e as atividades esportivas 
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desses senhores e senhoras que sempre estão aguardando um 

transporte para leva-los até o poliesportivo; todos sabem 

que esses idosos tem nos dado satisfação e orgulho no vôlei 

adaptado; no dia do idoso a câmara formou um time e foi 

jogar com eles, mas perdeu pela segunda vez consecutiva; 

eles têm um trabalho de grande relevância voltado para esse 

esporte, mas entendemos a dificuldade que passam para fazer 

seus treinamentos, porque não tem a quadra coberta junto ao 

belíssimo, grandioso e melhor centro de convivência do 

idoso do estado, graças ao nosso ex-deputado federal 

Geraldo Rezende, então gostaria muito que o deputado 

federal Fabio Trad nos ajude com essa emenda para a 

construção dessa quadra coberta para os nossos idosos. O 

senhor presidente – solicito à primeira secretária que faça 

o encaminhamento da mesma. Moção de Congratulação n° 

82/2019 de autoria do Vereador Símon Rogério Freitas Alves 

da Silva; expediente endereçado a todos os professores da 

rede municipal, estadual e particular de ensino do 

município de Naviraí-MS, apresentando nossas homenagens a 

esses profissionais, pois são autênticos heróis dos tempos 

modernos que, com competência e desprendimento, ensinam e 

educam com a paciência e a versatilidade de verdadeiros 

mestres. E é com um propósito impessoal de ensinar, que 

revigora nos alunos o desejo de descobrir e conhecer cada 

vez mais, que plantam a semente do saber. Ser mestre não é 

apenas ministrar aulas. Ensinar não é apenas transmitir 

conteúdos programáticos. Ser um verdadeiro mestre é ser 

orientador, ser amigo, guiar e acompanhar, é caminhar com o 

aluno passo a passo e transmitir os segredos da caminhada. 

Ser mestre é ser exemplo de dedicação, de doação, de 

dignidade pessoal e, sobretudo, de amor. Profissional de 

coragem e movido pelo amor à educação, o educador constrói 
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o futuro de nosso país, pois o ser humano é o bem mais 

precioso, e os professores trabalham na educação desse 

patrimônio. Com a palavra o vereador autor – como já 

iniciou a sessão fazendo homenagem aos professores e é 

suspeito ao comentar, porque tem a minha mãe, minha irmã, 

minha esposa, minhas primas, quase toda família é de 

professores, então fica aqui nossa homenagem a todos os 

profissionais em educação, em especial ao professor Miro 

que está nos visitando e se não me engano, foi o primeiro 

professor de Naviraí, então a sua presença muito nos 

orgulha nesse dia especial, porque a gente tem certeza 

absoluta que não existiria nada sem os professores, não 

existiria nenhuma outra profissão e não estaríamos aqui 

hoje; parabéns a todos os profissionais da educação e que 

Deus abençoe grandemente a todos. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, em seguida colocou em votação, sendo 

aprovada. Tribuna. O Senhor Presidente convidou para fazer 

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

população de Naviraí; primeiro gostaria de dar os parabéns 

e meu abraço em todos os professores da nossa cidade, do 

estado e do Brasil, em face do dia do professor hoje e faço 

isso até com emoção, porque eu também comecei a minha vida 

profissional em Naviraí como advogado, mas ao mesmo tempo 

como professor; fui professor na Escola Juscelino 

Kubistchek, antigo JK nos anos de 1981, 1982, até meados de 

1983, gostava muito do magistério, mas a minha formação era 

advogado e o serviço no escritório foi aumentando e deixei 

o magistério e fiquei só com a advocacia que exerço até 

hoje; então o meu abraço a todos os professores, e o Brasil 

só vai crescer e se tornar um país forte mesmo através da 

educação das crianças, dos jovens e da nossa população; 

enquanto não tivermos uma educação bem feita, com 
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professores motivados para serem professores, teremos 

problemas na nossa sociedade e a garantia de uma sociedade 

justa, fraterna e de um povo que queira o bem de todos, é 

através da educação. Que Deus abençoe a cada um dos 

professores de nossa cidade, do nosso estado e do nosso 

Brasil, e apesar de todas as dificuldades que a gente sabe 

que existem que continuem com a vocação de serem 

professores, com amor e pensando no seu próximo porque amam 

a profissão. Queria também comunicar à população, que ontem 

estive na parte da manhã em Dourados, na clínica do rim 

conversando com o doutor Adaílton que é o proprietário, 

junto com o prefeito Izauri e o gerente de saúde, 

Welligton, tratando de alguns acertos que são necessários 

fazer para que a clínica de hemodiálise em Naviraí se torne 

uma realidade. O prédio já está pronto, em condições de 

receber os aparelhos, receber a clínica propriamente dita; 

foram feitas duas licitações chamando empresas para vir pra 

cá, duas delas, deserta, tem mais uma, dia vinte e três, 

provável que dê deserta porque o termo de referência não se 

adequa muito bem aquilo que as empresas querem, mas a 

clínica do rim de Dourados do doutor Adaílton, nos deu a 

garantia de que o mesmo procedimento que é instalado em 

Ponta Porã e também se fez um projeto para Nova Andradina, 

vai nos mandar também e através dessas referências vamos 

trabalhar no sentido de que ainda este ano a gente tenha a 

clínica montada e funcionando, é o nosso objetivo, pode ser 

que não consiga, mas estamos trabalhando fortemente nesse 

sentido, para que tenhamos a clínica de hemodiálise 

entregue à população funcionando ainda este ano. É um 

trabalho duro, difícil, mas estamos junto com o prefeito, 

com o Welligton e alguns outros vereadores também correndo 

atrás para que se torne realidade. Também queria agradecer 
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de público, as pessoas que nos ajudaram a revitalizar a 

recepção do hospital municipal, o Alex que é meu assessor 

aqui na câmara e construtor nas horas vagas e prontamente 

nos atendeu e doou a mão de obra para assentar a cerâmica 

nas paredes e para fazer o assentamento da pedra de 

granito; eu mesmo fiz a doação da cerâmica para revestir as 

paredes; o diário do interior através do José Luiz doou a 

pedra de granito e o Odair, da Odair Móveis prontamente nos 

atendeu, tirou as medidas, fez os móveis e instalou, então 

hoje está tudo funcionando; queria agradecer a todos que 

fizeram as doações de tempo, de trabalho e também ao Véinho 

Pintor, que foi com sua equipe no domingo de manhã no 

hospital para fazer a pintura interna, concluiu na segunda-

feira, às pessoas que trabalharam à noite na recepção 

lavando tudo para deixar em condições para atender a 

população; e tem ouvido os comentários da população dizendo 

que até parece que estão em uma clínica particular porque 

ficou muito boa a recepção do hospital municipal. A reforma 

também está sendo feita no interior, todo o hospital será 

pintando por dentro e estamos solicitando para a Érica, que 

está na gerência do hospital, um levantamento das janelas 

velhas que existam para serem trocadas por blindex, estamos 

aguardando o orçamento para que possamos correr atrás de 

recursos para poder fazer, então estamos trabalhando dentro 

do hospital municipal, ajudando a administração, o prefeito 

que nos deu carta branca para fazer isso junto com os 

enfermeiros, com os médicos, no sentido de melhorarmos a 

estrutura física do prédio para que as pessoas sejam 

melhores atendidas e que a população tenha mais conforto e 

que os funcionários possam trabalhar com mais conforto para 

atender bem a população. Então nosso agradecimento a todos 

que fizeram as doações e em nome da população pedimos a 
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Deus que abençoe a todos. O Senhor Presidente convidou para 

fazer uso da tribuna, o Vereador Claudio Cezar Paulino da 

Silva – Bom tarde a todos, quero agradecer aos ouvintes que 

não perdem a sessão e agradecer em especial hoje a dona 

Luzia, do Jardim Paraíso e ao Seu Walter por ter organizado 

uma belíssima festa no dia da criança, comparecendo mais de 

seiscentas crianças; ficou um pouco chateado porque esse 

ano a prefeitura não levou os brinquedos como no ano 

passado, mas para o próximo ano vai conversar com 

antecedência com a professora Carol da educação e cultura 

para que voltem a participar da festa; mas só tem a 

agradecer e muito a dona Luzia e o Seu Walter pela festa 

que teve no Jardim Paraíso fazendo a alegria das famílias, 

com comida a vontade e bolo; agradecer a todas as pessoas 

que doaram, ajudaram e colaboraram para que a festa fosse 

um sucesso e que Deus abençoe a todos para que continuem 

fazendo a alegria das crianças no dia da criança. Também 

aos outros presidentes de bairros, como o Jorge da Cidade 

Jardim que também fez uma grande festa, no Vila Nova também 

teve, através do vereador Bugão e do Giovane, enfim a todos 

os bairros que fizeram a alegria da criançada no dia 12. 

Sobre a sessão de hoje, entrei com uma indicação para os 

deputados da nossa região, para que interceda junto ao 

governador para que mande mais um ou dois médicos legistas 

para Naviraí, porque está sendo impossível para apenas um 

médico atender toda região. Que todos tenham uma boa 

semana. O Senhor Presidente convidou para fazer uso da 

tribuna, a Vereadora Rosangela Farias Sofa – Bom dia a 

todos que nos ouvem através da rádio cultura, aos 

presentes; vou iniciar agradecendo àqueles que fizeram a 

diferença no dia das crianças, de norte a sul de Naviraí, 

de leste, oeste, Naviraí através dos seus, cumpriu o seu 
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papel de mãe daqueles pequeninos que fizeram a festa no dia 

das crianças; parabéns a todos vocês, que com muita força, 

com muita garra pediram ajuda e não mediram esforços para 

colher muitos sorrisos de felicidade e alegria para o dia 

das crianças. Dizer também no dia de hoje, dia dos 

professores, que tem uma imensa gratidão por todos os 

professores que com o seu trabalho e seu empenho, tem feito 

a diferença em nosso município e toda região. Hoje de manhã 

eu recebi um verso de cordel de Bráulio Bessa Uchoa e na 

qual eu vou falar porque eu adorei. “O professor planta o 

bem na mente de uma criança, que peleja e nunca cansa; 

regando cada semente, sabendo que lá na frente, nascerá um 

pé de amor; brotando para o infinito, tenho fé e acredito, 

na força do professor. É tanta solidariedade, doando o seu 

saber, tirando da própria mente, para outra mente crescer. 

Salvando e guiando vidas, por estradas tão cumpridas, com 

mais espinhos que flor, em poesia eu recito, tenho fé e 

acredito, na força do professor.” Aos nossos professores, 

Ah... se um dia meu povo! Ah... se um dia os governantes 

prestasse mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem 

essa nação. Ah... se fizessem justiça, sem corpo mole ou 

preguiça, lhe dando o real valor, eu daria um grande grito, 

tenho fé e acredito na força do professor”. Parabéns ao 

nosso poeta Bráulio Bessa pelas suas palavras, que 

realmente o professor é o agricultor, que planta semente na 

mente da criança e transforma com muita dignidade a todos. 

Dizer também da canonização da primeira santa brasileira de 

nossa época que terá como data litúrgica, o dia 13 de 

outubro, Irmã Dulce, a Irmã Dulce dos Pobres, àquele que 

foi e fez da sua vida um ato de misericórdia e de caridade 

durante todo o seu tempo que ficou sobre essa terra. A Irmã 

Dulce que teve o seu trabalho sempre pautado no amor; a 
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essa beata baiana que conseguiu em tanto tempo fazer a 

diferença entre todos, conseguindo fazer com que todas as 

pessoas visse o seu trabalho, admirar e copiar. A Irmã 

Dulce dos Pobres, depois de vinte e sete anos após o seu 

falecimento, no dia 13 de outubro de 2019 foi canonizada, 

se tornou santa brasileira. A Ela o nosso muito obrigada 

por tudo o que fez e por tudo o que faz em milagre e 

oração. Dizer muito obrigada também, ao pessoal do João de 

Barro pelo trabalho, pela dedicação na festa do dia de 

Nossa Senhora Aparecida; também a comunidade Nossa Senhora 

das Graças, pelo trabalho, pela dedicação da festa do dia 

de Nossa Senhora Aparecida do Borborema. A comunidade 

católica e a comunidade cristã desses bairros participaram 

das atividades do dia de Nossa Senhora Aparecida, então 

muito obrigada a todos que ajudaram e participaram. não 

deixar de registrar também a finalização do nosso barracão, 

no assentamento Juncal, no domingo, às 9 horas teve missa e 

logo após, uma festinha para as crianças; dizer que 

realmente, o pessoal da Juncal e toda luta do Padre Ajay 

tem feito a diferença naquele setor e que nós estamos 

juntamente com eles, colaborando, caminhando, pedindo e 

conquistando melhorias para aquele assentamento; agradecer 

a todos pelo trabalho desenvolvido na nossa sociedade, em 

especial ao professor Capixaba, que hoje está internado, 

mas que no sábado à noite, aconteceu aqui nessa Câmara 

Municipal, o quinto batizado das crianças da arte da 

capoeira; parabéns ao professor Capixaba e toda sua equipe 

e as crianças que fazem o trabalho na escola Maré de Dendê; 

desejar ao professor, muita saúde, que eu sei que está 

internado na santa casa, mas que o seu trabalho valeu a 

pena e que todos estão felizes com a sua atuação nesse 

município, parabéns, muito obrigada! Que todos tenham uma 



                       
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

ótima semana! Presidente Simon – antes de encerrar a 

sessão, não poderia deixar de cumprimentar de forma oficial 

nossa vereadora Rosângela, aniversariante do dia, com 

muitos anos de vida! Que Deus te abençoe com muita paz, 

saúde e felicidades sempre, que é o que você merece! Nada 

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

Presidente encerrou a sessão e para constar em ata, 

Rosângela Farias Sofa, primeira secretária, lavrei presente 

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

REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL, aos quinze dias do mês de outubro do ano de 

dois mil e dezenove. 
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