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ADMINISTRADOR APRESENTA MUDANÇAS NO HOSPITAL DE
NAVEGANTES

A Câmara Municipal de Navegantes
realizou a 12ª sessão ordinária de 2019,
na noite da segunda-feira (25), em
encontro iniciado às 19 horas, na sede
do Poder Legislativo Municipal. Na
ocasião, os vereadores deliberaram
quatro requerimentos e dez indicações.
Durante o encontro fez uso da tribuna o
Administrador do Hospital Nossa
Senhora dos Navegantes, Robson

Almeida, para explanar sobre as ações desenvolvidas na unidade hospitalar, a pedido do vereador
Cirino Adolfo Cabral Neto (MDB). O representante da empresa Redeh Beneficência Cristã
apresentou dados da empresa e de outras unidades hospitalares atendidas, números de atendimentos,
consultas especializadas, melhorias e problemas encontrados no Hospital de Navegantes, e ainda
respondeu aos questionamentos dos vereadores.

Homenagens

Durante a 12ª sessão ordinária a Câmara Municipal de Navegantes entregou quatro moções de
congratulação. As três primeiras, de autoria do vereador Paulo Rodrigo Melzi (PSD), foram
entregues aos atletas da modalidade Tae Kwon Do, André Ribas Borella, Letícia Alves e Eduardo
Luiz Baretta. “Agradeço pela homenagem da Câmara Municipal de Navegantes. Tivemos um atleta,
o Eduardo, integrando a seleção brasileira da modalidade, um grande feito para nossa cidade e para
nossa equipe, pois mantém o sonho vivo de participação em uma Olimpíada”, disse o técnico da
equipe, André Borella.
A segunda homenagem da noite, de autoria do vereador Cirino Adolfo Cabral Neto (MDB), foi
entregue ao presidente da Associação Empresarial de Navegantes – ACIN, Libardoni Fronza, pela
posse da diretoria para o biênio 2019-2020. Participaram ainda da entrega da homenagem o
vice-presidente da entidade, Verner Dietterle, o ex-presidente da entidade, Rinaldo Luiz Araújo, e
um dos diretores, Ademir Campestrini.
“A ACIN tem 29 anos dentro de Navegantes e sempre teve por objetivo levar nossa cidade ao
desenvolvimento de forma organizada e rápida. Queremos ajudar nossa cidade a crescer, gerar
renda, emprego, oportunidade, esse é o nosso papel. Agradeço pela homenagem e pelo
reconhecimento à ACIN”, encerrou Fronza.

Indicações
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O vereador Cirino Adolfo Cabral Neto (MDB) apresentou três indicações. Na primeira, solicita a
disponibilização de banheiros públicos em três pontos da cidade: Praça da Praia Central, Meia Praia
e Gravatá. E solicita ainda que seja estudada a possibilidade de disponibilizar banheiros químicos à
população durante todo o ano e não somente na temporada de verão. Cirino indica ainda à Recicle,
concessionária responsável pela coleta de lixo, que disponibilize pontos de recolhimento de sacos
de lixo domiciliar, evitando que fique expostos no chão ou em locais públicos.
Por fim, Cirino indica envio de ofício ao Diretor Presidente da CELESC, solicitando que o órgão
providencie a construção de calçada padronizada no imóvel de sua propriedade, localizado à Rua
Manoel Fernandes, no Centro, pois a mesma está em péssimas condições.
O vereador José dos Santos (PSD) indica a pavimentação da Rua Hipólito Francisco de Borba, no
Bairro Porto das Balsas, e a drenagem pluvial da Servidão Dorival Borges de Oliveira, no Bairro
São Paulo.
O vereador Murilo Cordeiro (PT) indica a manutenção das bocas-de-lobo na Rua Vereador Arnoldo
Rodrigues, Centro, e a contratação de um médico clínico geral para atendimento nos Bairros
Escalvadinhos e Escalvândia, na Unidade Básica de Escalvadinhos.
O vereador Paulo Rodrigo Melzi (PSD) apresentou três indicações. Na primeira, solicita a troca de
toda a drenagem pluvial da Rua Carl Gerner, no Bairro Meia Praia. Indica também a colocação de
uma tampa de boca-de-lobo na Avenida Prefeito José Juvenal Mafra, próximo ao nº 3250, no Bairro
Meia Praia, e a instalação de um parque infantil no Bairro Escalvados.

Requerimentos

O vereador Murilo (PT) requer ao Chefe do Poder Executivo Municipal informações sobre a
denominação da localidade Areias, no interior do município, para saber se é considerado um Bairro
ou apenas uma rua pertencente ao Bairro Escalvados.
Foi aprovado ainda o requerimento conjunto dos vereadores Paulo (PSD), Jassanan (MDB) e Murilo
(PT) solicitando ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com cópia ao Secretário Municipal de
Saneamento Básico, Joab Bezerra Duarte Filho, ao Promotor de Justiça da 4ª Promotoria, Márcio
Gai Veiga, atendimento aos encaminhamentos propostos pela comunidade e autoridades na
Audiência Pública sobre o “Abastecimento de Água em Navegantes”, realizada em 25 de fevereiro
deste ano: 1 – Quais medidas estão sendo realizadas para melhorar a reservação de água em
Navegantes? 2 – Quais medidas estão sendo realizadas para melhorar as adutoras de água com
vazamentos? 3 – Quais medidas estão sendo tomadas para viabilizar o abastecimento de água nos
bairros do interior de Navegantes? 4 – Quais medidas estão sendo tomadas para transformar a
Secretaria Municipal de Saneamento Básico – SESAN uma autarquia? 5 – Existe estudo para
implantação de consórcio para intermunicipalização da água em Navegantes? 6 – Quais medidas
estão sendo realizadas para melhorar a qualidade da água, evitar o desperdício e estimular a
captação de água da chuva? 7 – Há algum estudo para subsidiar compras de caixas de água para a
população de baixa renda? 8 – Quem é o responsável técnico pelo processo de licitação para a
contratação da empresa para construção de reservatório de 3 milhões de litros de água no Bairro São
Domingos?
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Outro requerimento conjunto, de mesma autoria, foi aprovado durante o encontro e requer envio de
ofício ao Diretor do Conselho Regional de Engenharia e Agropecuária de Santa Catarina –
CREA/SC, com cópia à 4ª Promotoria de Justiça, requerendo a seguinte informação relacionada à
Audiência Pública sobre o “Abastecimento de Água em Navegantes”: Qual a responsabilidade do
CREA perante à deficiência de corpo técnico com engenheiro habilitado no quadro de servidores da
SESAN?
Por fim, o último requerimento conjunto apresentado pelos vereadores Jassanan (MDB), Paulo
(PSD) e Murilo (PT) requer ao Chefe do Poder Executivo Municipal as seguintes informações: 1 –
Número de servidores lotados nas Unidades de Saúde, Creches e Escolas do Município de
Navegantes? 2 – Número de servidores destas mesmas unidades que aderiram à greve dos
servidores públicos municipais?

Calendário

Para o mês de abril já estão marcadas as seis reuniões ordinárias, previstas para ocorrerem nos
seguintes dias: 1º, 4, 8, 11, 15 e 18, sempre às 19 horas. Lembrando que os encontros acontecem na
sede do Legislativo Municipal, situado à Rua Ezequiel Antero Rocha, número 315, Centro. Toda a
comunidade é convidada a participar. Já a transmissão da sessão ordinária ocorre normalmente e
pode ser acompanhada ao vivo em nossa página na internet www.cvnavegantes.sc.gov.br, no link
“Sessão ao Vivo”.

Navegantes, 25 de Março de 2019.
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