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SECRETARIA 

 

ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27/03/2018. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e 

dezoito, 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 Jaimir José da Silva; 

Secretariado pelos Edis: Marcio Andre Scarlassara e Simon 

Rogério Freitas Alves da Silva; estando ainda presentes os 

vereadores: Antônio Carlos Klein, Claudio Cezar Paulino da Silva, 

Ederson Dutra, Eurides Rodrigues, Fabiano Domingos dos Santos, 

Josias de Carvalho, Lourdes Elerbrock, Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, Maria Cristina Tezolini Gradella e Rosângela Farias Sofa. 

O Senhor Presidente determinou ao primeiro Secretário para 

fazer a leitura do EXPEDIENTE - o primeiro secretário informou 

que a ata da 5ª Sessão Ordinária realizada no dia 06/03/2018 se 

encontra à disposição dos nobres pares na secretaria desta Casa. 

Requerimento do Senhor Alexandre Orion Reginato, diretor 

jurídico da Associação Comercial e Empresarial de Naviraí, 

solicitando o uso da tribuna, em direito de resposta ao 

explicitado em sessão ordinária de 13/03/2018 sobre 

requerimento 37/2018 de autoria da vereadora Rosangela Farias 

Sofa. O Senhor Presidente informou que o requerente fará o uso 

da tribuna na presente Sessão Ordinária, por 10 minutos, após a 

discussão e votação da ordem do dia. 

Pela ordem o vereador Ederson Dutra falou que esse 

requerimento da vereadora Rosangela foi discutido a duas 

sessões atrás e ele disse que a associação comercial não 

precisaria nem responder o referido requerimento, mas está 

vendo aqui um caso atípico porque usar o direito de resposta na 

tribuna sobre um requerimento que foi protocolado nesta casa, 

sendo que no artigo 193 do regimento interno diz que só quando 

tem projeto de lei em andamento que pode fazer uso da tribuna. 
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Pela ordem a vereadora Rosangela Sofa falou que deveria sim 

ceder o espaço para que a Associação Comercial faça as 

explicações, até porque ela representa o povo e a Associação 

Comercial também presta serviço para povo e é preciso 

encontrar um denominador comum para esses problemas do dia a 

dia, então da sua parte ela gostaria que a Associação Comercial 

fizesse esse esclarecimento.  

A presidência desta Casa de Leis autoriza e disse que as portas 

estão sempre abertas para qualquer tipo de esclarecimento. 

O primeiro secretário deu sequência aos trabalhos e leu o Ofício 

nº 035/18/GAD de 22 de março de 2018 de autoria do Exmo. 

Sr. José Izauri de Macedo, Prefeito Municipal, solicitando a 

retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 26/2017 que 

autoriza a doação de área de terras, medindo 4.308,19m2, 

localizado no Distrito Industrial, denominada Lote 02 Quadra Q, 

para a empresa Laercio Schwaab - EPP e Projeto de Lei nº 

31/2017 autoriza a doação de área de terras, medindo 

3.003,35m2, localizada no Distrito Industrial, denominada Lote 

02 Quadra W, para a empresa Salvador Cardoso – ME.  

O Senhor Presidente informou que os referidos projetos serão 

retirados de tramitação, a pedido do autor. 

 

O primeiro secretário passou para apresentação dos Projetos  

 

Projeto de Lei nº 005/2018 de autoria do Poder Executivo 

Municipal; que em súmula: Autoriza a doação de área de terras, 

medindo 8.676,77m², localizada no Distrito Industrial, 

denominada Lote 01 da Quadra V, para a empresa L. PAVESI 

TESTON – TECAGRO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA-ME; 

Revoga Lei que menciona, e dá outras providências. O Senhor 

Presidente perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, 

entendendo que sim, encaminhou às comissões para que possam 
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analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o 

regimento interno. 

 

Projeto de Lei nº 006/2018 de autoria Rosangela Farias Sofa; 

Altera denominação de rua constante da Planta Geral da Cidade 

de Naviraí-MS e dá outras providências (altera a Rua Monte 

Negro situada no bairro Cidade Jardim para Rua Waldete Manoel 

da Silva). O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é 

matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às 

comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres 

no tempo em que confere o regimento interno. 

 

O primeiro secretário fez a apresentação dos Requerimentos, 

Pedidos de Informações, Indicações e Moções: 

 

 

Requerimento n° 018/2018 de autoria do Vereador Ederson 

Dutra; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras , e 

para o Senhor Adriano José Silvério, Gerente de Serviços 

Públicos, requerendo que sejam realizados os seguintes serviços: 

1 - que seja recolocado um poste com luminária no canteiro 

central da Avenida Caarapó, em frente ao mercado Lucato; 2 - 

que seja viabilizada a marcação da faixa de pedestre, bem como, 

a pintura do meio-fio no prolongamento da Avenida Caarapó, 

esquina da Avenida Rosa Pereira B. Paganoti; 3 - que sejam feitas 

as manutenções e os reparos da iluminação pública na rua Jatobá, 

no Residencial Ypê. O Senhor Presidente colocou em discussão, 

em seguida em votação, sendo aprovado.  

 

Requerimento n° 030/2018 de autoria do Vereador Antônio 

Carlos Klein; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 
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Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Clodomiro Nicacio Nascimento, Gerente de Finanças, a Senhora 

Elayne de Oliveira Cunha Pimenta, Gerente do Núcleo de 

Compras, o Senhor Eduardo Mendes Pinto, Gerente de 

Administração, com cópia para o Senhor Heatclif Horing, 

Gerente do Núcleo de Controle Interno, requerendo o valor total 

dos gastos no ano de 2.017, com a aquisição de salgadinhos, 

lanches, refrigerantes, bolos e coffee break, pelo município de 

Naviraí, inclusive com a indicação dos gastos por gerências. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, logo após em votação, 

sendo aprovado.  

 

Requerimento n° 040/2018 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Fátima de Lourdes Ferreira Liutti, Gerente de Educação 

e Cultura, requerendo esclarecimentos sobre a Escola de 

Informática do Município. Tendo em vista que requerimentos 

anteriores, apresentados por esta Casa de Leis, já fizeram 

solicitações sobre o início das aulas, público atendido e critérios 

de admissão, gostaríamos ainda de ser informados se realmente 

serão efetivadas as aulas no referido local este ano, conforme 

Comunicação Interna nº 399/2017, recebida por esta Casa de 

Leis. Caso as aulas não ocorram, estimamos que nos fossem 

apresentados os motivos para isso. O Senhor Presidente colocou 

em discussão, com a palavra a vereadora autora falando que já 

fez esse pedido no ano passado porque muitas pessoas 

reclamaram que não estava funcionando a escola de informática e 

a gerência de educação respondeu que enviou ao setor jurídico do 

município a fim de deliberar sobre a cedência de um espaço para 

escola municipal de informática, caso houvesse um parecer 

negativo, providenciariam um espaço alugado para iniciar as aulas 

e atender adequadamente os alunos. Essa resposta foi feita no 
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dia 12 de maio de 2017 e parece que até hoje o parecer jurídico 

não foi feito. A secretária de educação informou que iriam 

colocar essa escola no projeto dos idosos. O vereador Simon 

solicitou um aparte, cumprimentou a todos e informou que no 

começo do ano passado ele e o vereador Júnior entraram com 

essa cobrança sobre a escola de informática porque era um 

projeto que estava dando certo no município e por várias vezes o 

vereador Júnior tentou orientar a administração pública dos 

locais que estavam escolhendo para colocar, o local que falaram 

que iria funcionar era no Centro de Convivência dos Idosos, que 

foi alertado por ele e pelo vereador Júnior que não seria possível. 

Parabenizou a vereadora pela cobrança e disse que essa demora 

realmente causa estranheza. A vereadora Lourdes falou que 

também fez esse pedido no ano passado, assim como a comissão 

de educação também pediu e até hoje nada foi feito, os 

computadores estão todos parados e as crianças ficam sem aula 

de informática. Como estamos na era da internet, teria que 

colocar uma sala de computação em cada escola. Então solicita ao 

pessoal da educação mais agilidade e um pouco mais de carinho 

com as crianças para que isso se resolva o quanto antes. Com a 

palavra o vereador Júnior do PT que cumprimentou a todos e 

parabenizou a vereadora autora pela persistência e disse que 

está com os dois requerimentos que foram encaminhados por 

esta casa, tratando exatamente da questão da escola de 

informática, um no dia 20 de março de 2017, ou seja, um ano 

atrás e o outro de autoria da vereadora do dia 08 de maio de 

2017. A escola de informática do município já tem 

aproximadamente dez anos, formava em média oitocentas 

pessoas por ano nos cursos de informática base, avançada e 

alguns outros cursos que eram ministrados naquele local. A 

estrutura já existe, desde computadores a profissionais que 

podem ministrar o curso, mas infelizmente falta vontade política 

para atender a população e dói falar isso nessa casa de leis; pode 
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até soar uma perseguição ou uma crítica, mas não é, porque 

quando vê uma escola de informática com tantos anos de 

funcionamento, que estava dando muito certo, com custo mínimo 

para a prefeitura e atendendo a população mais carente 

gratuitamente ser fechada e um ano e três meses depois, não ter 

qualquer perspectiva de volta de funcionamento, é falta de 

vontade mesmo, é descaso, não tem outra justificativa. Isso 

entristece, mas vai continuar cobrando, e também todas as 

outras solicitações porque nada saiu do papel. O Senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento n° 041/2018 de autoria da Vereadora Rosângela 

Farias Sofa; expediente endereçado ao Senhor Edvan Thiago 

Barros Barbosa, Gerente de Saúde, com providências para a 

Senhora Fernanda de Souza San Martin, Coordenadora do Centro 

Odontológico de Naviraí, requerendo que sejam prestadas 

informações sobre: - qual a demanda mensal de prótese dentária 

e extração do dente siso; - se há pessoas que se encontram na 

fila de espera para atendimento e fornecimento de próteses 

dentárias e extração do dente siso; - caso sim, qual o número de 

pessoas e quais os procedimentos; - quais os motivos que 

ocasionam este fato; - os dias e horários em que são realizados 

os respectivos atendimentos e como são feitos os agendamentos; 

- quem são os profissionais responsáveis para este atendimento; 

- qual o prazo médio para que ocorra o atendimento desta 

população. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra a vereadora autora que cumprimentou a todos e falou que 

fez esse requerimento porque ao longo do tempo em que está 

fazendo visitas, já ouviu muitas reclamações referentes às 

próteses dentárias. Comentou que recebeu uma pessoa no seu 

gabinete que veio reclamar que está com seu nome na fila há um 

ano e dois meses, assim como uma senhora informou que ficou 

dois anos na fila para ser atendida, então está pedindo essas 
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informações através do requerimento para elaborar projetos 

para sanar esse tipo de necessidade no município. Falou que é 

THD de formação e já trabalhou no centro odontológico e sabe 

das necessidades, então é preciso tentar resolver o problema da 

população de Naviraí, buscando emendas junto ao governo 

federal e deputados. Com a palavra o vereador Marcio 

Scarlassara que cumprimentou a todos e disse que há dois vem 

fazendo uma solicitação para que tenha um dentista vinte e 

quatro horas de sobreaviso na categoria, porque nos finais de 

semana tem muitas pessoas com dor de dente e todos sabem que 

é uma dor terrível. Informou que ganhou um gabinete da 

deputada Mara Caseiro e solicitou para colocar no pronto socorro 

para sanar a dor de dentes das pessoas carentes. E comentou que 

a Dra. Kátia à frente do centro odontológico já ganhou vários 

prêmios sendo referência, mas hoje esse descaso causa muita 

tristeza. Falou também que há um ano o deputado Onevan deu ar 

condicionado e dinheiro para a instalação, mas não fizeram nada,  

os funcionários esses dias fizeram uma vaquinha para instalar o 

ar condicionado. Então acredita que o número de pessoas na fila 

de espera será alarmante no centro odontológico, mas ressalta 

que lá tem uma grande equipe de profissionais que é comandada 

pela Dra. Kátia Selem. O Senhor Presidente colocou em votação, 

sendo aprovado. 

 

Requerimento n° 043/2018 de autoria do Vereador Cláudio 

Cézar Paulino da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, 

requerendo informações sobre medidas de pavimentação 

asfáltica, serviços e obras a serem realizados nas Ruas Rosinha 

Rodrigues Cordeiro, Nelson Gonçalves, Jorge Amado, Ayrton 

Senna e na Avenida Miguel Lopes de Moraes, localizadas no 

Bairro Jardim Paraíso. O Senhor Presidente colocou em 
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discussão, com a palavra o vereador autor que cumprimentou a 

todos e disse que esse é um requerimento que já foi feito 

algumas vezes, mas que infelizmente até agora não foi atendido e 

a situação daquele bairro está ficando preocupante com grande 

erosão que está se formando, e a prefeitura não está tomando 

nenhuma providência para conter essa erosão, e isso causa 

preocupação porque em 2015/2016 teve a concessão da Sanesul e 

teve um acordo com o governo do estado de asfaltar cem por 

cento do Jardim Paraíso, mas até o momento nada foi feito e se o 

governador atual não for reeleito, quem garante que vai ser feito 

essa obra, até porque esse é um ano eleitoral e logo ninguém faz 

mais nada, então pede ao prefeito, a gerente, aos deputados para 

cobrar o governo do estado para que seja finalizada aquela obra 

do Jardim Paraíso, porque o município não tem condições de 

fazer, até porque não está fazendo nada, tanto que no ano 

passado solicitou para asfaltar o final da Avenida Ponta Porã, 

apenas cinquenta metros que faltou e não foi feito nada pelo 

recurso próprio da prefeitura, e agora nas últimas chuvas a 

tubulação ficou toda de fora, então nada está sendo feito de 

prevenção e no futuro vai ficar mais caro ainda; então alerta a 

gerente Ana Paula para que cobre o governo do estado Reinaldo 

Azambuja para garantir a promessa que foi feito através da 

concessão da Sanesul e que seja cumprido em Naviraí. Com a 

palavra o vereador Ederson que cumprimentou todos presentes,  

comentando que quando se fala da pactuação da Sanesul ele 

pergunta se o prefeito Izauri sabe o que é isso e se ele sabe que 

existe o Jardim Paraíso, porque um ano e quatro meses não foi 

feito nenhum serviço de prevenção por esse prefeito  sendo que 

qualquer um sabe o que pode acontecer de pior no local; e não 

adianta pedir que esse prefeito cobre os governantes, porque 

parece que ele tem medo ou não tem o mínimo de raciocínio ou 

inteligência para chamar um deputado ou senador para conversar 

em uma sala, como esteve aqui a Simone Tebet, o Moka, o Júnior 
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Mochi e ele deixou passar a oportunidade, então até quando 

todos vão ficar se enganando, sabe que é difícil porque a maioria 

votou nele, mas até agora esse prefeito não fez nada, é um 

fiasco, só é bom para cobrar impostos, porque nunca escuta a 

população, e agora os vereadores tem que ficar refazendo os 

requerimentos porque os gerentes não respondem nada com nada, 

ficam andando em círculo e não chegam a lugar nenhum. O Senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovado.  

 

Requerimento n° 044/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; providências para a Senhora Fátima 

de Lourdes Ferreira Liutti, Gerente de Educação e Cultura, 

requerendo a relação das obras de manutenção e reforma das 

escolas municipais e creches. O relatório deve conter as 

seguintes informações: 1. reformas em andamento ou já 

finalizadas; 2. os cronogramas de execução das reformas e 

planilhas de custo; 3. indicação dos responsáveis pelas obras, se 

estão sendo realizadas por empresas ou por servidores do 

município ou pessoas contratadas. O Senhor Presidente colocou 

em discussão, com a palavra o vereador Júnior falando que não é 

segredo pra ninguém que faz um acompanhamento muito próximo 

a respeito das ações ou da falta de ação da gerência de 

educação, e no final do ano passado e o início desse ano, inclusive 

a primeira sessão que tivemos com a presença do prefeito ele 

anunciou reformas em todas as escolas e creches; foi essa 

justificativa que a administração deu para o não pagamento do 

abono que foi solicitado ano passado aos profissionais de 

educação, mas já estamos no final do terceiro mês de 2018 e não 

está conseguindo enxergar a olho nu essas reformas, apenas 

algum reparo ou uma mão de tinta e para não ser injusto com a 

administração está querendo documentos, porque a sua cobrança 

é em cima de documentos, então quer relatórios e para não ter 

informações desencontradas precisa saber oficialmente a  
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posição da prefeitura e da gerência da educação a respeito de 

quem está responsável por essas obras, porque sabendo dessas 

informações irá conseguir além de fiscalizar o que está e 

principalmente o que não está acontecendo, vai conseguir cobrar 

a responsabilidade de quem tem. O vereador Ederson solicitou 

um aparte e falou que no tocante à gerência de educação da Dra. 

Fátima Liutti, foi falado que seria feita reformas em todos os 

colégios, mas na verdade o que está sendo feito é gambiarra. 

Quando fala do abono salarial, eles ficaram com medo de dar 

abono, foi um ato covarde, porque eles pegaram esse dinheiro do 

abono e gastaram tudo, fizeram uma compra exorbitante de 

brinquedos e compraram um ônibus, não tem nada contra comprar 

um ônibus, até porque todos os ônibus do transporte escolar 

estão sucateados, mas o dinheiro da educação não é pouco e 

mesmo assim não conseguem fazer a manutenção dos ônibus, a 

manutenção dos colégios, não conseguem uma merenda digna para 

as crianças, então o que está faltando é gestão, falta 

competência para gerir, para administrar, tem que parar com 

esses discursos filosóficos de doutorados, essas utopias, tem 

colocar o pé no chão, tem que ter mais amor ao próximo. O 

vereador Júnior agradeceu e disse que também teve a 

informação das compras dos brinquedos, a compra de materiais 

de expediente, material pedagógico, do ônibus, mas se juntar 

tudo isso que foi comprado é uma pequena parcela do recurso que 

a educação tem obrigação de investir, porque o valor não chega 

nem perto dos valores que estavam tratando que era na ordem de 

um milhão e meio a dois milhões. Todos sabem que reforma custa 

caro, mas quando é reforma, quando é gambiarra não custa quase 

nada. Então quer acompanhar in loco, verificar essas ditas 

reformas para poder fiscalizar e cobrar. Um aparte do vereador 

Fi da Paiol comentando que as reformas deveriam começar nos 

prédios da prefeitura da Avenida Amélia Fukuda, onde está 

localizada a gerência de educação, a situação é vergonhosa, dá a 
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impressão que a cidade está abandonada. O vereador Júnior 

agradeceu e disse que entende que o recurso público não é para 

ser acumulado, não é para render juros. Um aparte da vereadora 

Lourdes falando que além de não fazer as reformas necessárias 

nas escolas, está recebendo reclamações sobre a falta de papel 

higiênico, de material escolar, material de limpeza, sendo que no 

ano passado votaram na lei dinheiro direto na escola municipal, 

mas eles passam por cima do vereador como se não fosse ninguém 

na ordem do dia e fazem do jeito que querem e muito mal feito. 

O vereador Júnior agradeceu e disse que é lamentável a situação 

em que vivemos hoje em Naviraí, porque com todo recurso que foi 

anunciado e que sabe que teria que ser investido na educação, um 

momento desse não era para estar faltando absolutamente nada, 

como material pedagógico, material de limpeza, material de 

higiene e também sabe que tem locais que o banheiro está 

inutilizado, tem escola que molha tudo em dias de chuva e 

aproveitou para convidar a população em dias de chuva para ir à 

escola Marechal Rondon, é uma vergonha, o diretor e os 

servidores colocam dinheiro do bolso, isso não pode, não dá para 

continuar dessa forma. Sabe que tem muita reforma de papel, 

faz a reforma, mas só fica no papel, não sai disso, não atende a 

população que mais precisa. Um aparte do vereador Simon 

falando da situação precária da creche Mamãe Zezé, localizada 

na Avenida Nova Andradina, quando chove é o maior perigo 

porque molha tudo podendo causar curto circuito. Convocaram 

uma reunião com a gerente de educação a respeito da questão 

das reformas, porque ele junto ao vereador Júnior estiveram nas 

escolas municipais e creches e notaram a necessidade que existe 

na questão da manutenção, onde as cozinhas são totalmente 

inadequadas, mas na reunião usaram a desculpa da questão da 

licitação e isso é inaceitável, porque estão cometendo o mesmo 

erro da gestão anterior; então esse requerimento é de suma 

importância porque está tratando do futuro das crianças, então é 
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preciso tratar com mais carinho e mais humanidade. O vereador 

Júnior agradeceu e disse que é preciso de uma atitude que vá 

além do discurso, porque vir a esta casa de leis, falar bonito, 

falar que se preocupa com as crianças, falar que está querendo 

dar melhores condições para os profissionais trabalhar, qualquer 

um pode fazer isso, mas está faltando atitude da administração 

que não consegue enxergar as pessoas além dos números, isso já 

foi falado muitas vezes, é uma administração que não consegue 

aprender com os erros da administração anterior, porque não 

temos tempo hábil para errar tudo de novo, daí entra a próxima 

administração e vai errar tudo de novo e a gente nunca vai sair 

do lugar, então é preciso uma atitude do gerente, que trate as 

pessoas com o devido carinho, com o devido cuidado que vá além 

de discurso bonito, porque o que o preocupa é que ao invés de 

procurar formas de solucionar os problemas, procurar 

argumentos para justificar aquilo que não está sendo feito. O 

Senhor Presidente colocou em votação, sendo aprovado.  

 

Requerimento n° 046/2018 de autoria da Comissão de Saúde 

composta por Maria Cristina Tezolini Gradella, Presidente, Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior e Lourdes Elerbrock, membros; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José 

Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Edvan Thiago 

Barros Barbosa, Gerente de Saúde, requerendo que seja 

apresentado, por escrito, o plano de redução dos gastos na 

Gerência de Saúde. O Senhor Presidente colocou em discussão, 

com a palavra a vereadora Cristina Gradella que cumprimentou a 

todos e disse que estão pedindo esse plano de contenção de 

despesa da gerência municipal de saúde que foi apresentado uns 

quinze dias atrás para os vereadores, e reforça aos servidores 

que estão ouvindo que ele foi simplesmente apresentado, e isso 

não quer dizer que os vereadores estão de acordo ou que fizeram 

juntos, afirmou que os vereadores não tem responsabilidade na 
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elaboração desse plano. Se eles estão falando aos servidores é 

porque não tem coragem de arcar com as consequências e alegam 

que são os vereadores que estão pedindo essa redução, isso não é 

verdade, o ato é do executivo. Os vereadores estarão 

fiscalizando e fazendo as devidas cobranças para que a população 

não seja prejudicada com essas mudanças. E pediu por escrito 

porque precisa de documentos para poder fazer as cobranças. 

Com a palavra o vereador Júnior comentando que na semana 

passada usou a tribuna e disse que eles estão aplicando essas 

medidas de contenção de despesa e falando que foram os 

vereadores que mandaram; mas vai fazer uma correção, porque 

não é isso que eles estão falando, estão falando que os 

vereadores construíram juntos e que estão de acordo, e isso não 

é verdade. O primeiro ponto é que essa gestão não assume suas 

responsabilidades e não assume as consequências dos seus atos, 

preferem justificar jogando nas costas de um ou de outro. 

Segundo ponto um planejamento de contenção de despesas que 

não foi construído, ele foi criado e está sendo imposto, é isso 

porque não teve discussão com os profissionais, não teve 

discussão com o conselho de saúde, não teve discussão com a 

câmara de vereadores, ninguém pode opinar. Um aparte do 

vereador Ederson falando que foi cobrado pelos funcionários da 

santa casa, porque essa contenção de gastos pega quem ganha 

menos. Mas a lei fala que é preciso começar pelos cargos 

comissionados, não pode começar a cortar de baixo, mas esse é o 

jeito dessa administração, eles querem ferrar o funcionalismo 

público, essa contenção de despesas é exclusiva deles, esse 

pacote de maldade é deles. E comentou que inteligentemente o 

Edu Mendes que era o elo da câmara pediu exoneração, porque 

não quer afundar com esse barco. Um aparte do vereador Fi da 

Paiol falando que os vereadores não são responsáveis por esses 

cortes, mas pelo que sabe foram feitos para todos, para várias 

classes, não foi só para os pequenos, e acha que tem cortar em 
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todas as gerências que tiver excesso, não só na saúde, porque é 

um momento muito difícil para nossa cidade e nosso país, mas 

reafirma que os vereadores não tem nada a ver com esses 

cortes, qualquer corte que houver no executivo não partiu do 

legislativo. O vereador Júnior agradeceu e disse que é 

importante dizer que não está se eximindo da responsabilidade 

de acompanhar, de forma alguma, mas não pode acompanhar as 

medidas sem ter a documentação referente a elas, então estão 

pedindo um papel carimbado e assinado para ter condições de 

fiscalizar, porque o que foi feito aqui na câmara foi uma 

apresentação de power point, não foi apresentado dados nem 

documentos, e a reunião de apresentação que foi feita aqui foi 

extremamente desgastante e divergente, porque praticamente 

os vereadores discordaram de todas as medidas e questionaram 

naquele momento. Então o que está pedindo é documentação para 

poder fiscalizar. Com a palavra o vereador Marcio Scarlassara, 

cumprimentou todos e disse que realmente é preocupante a 

situação que Naviraí está passando, ele sabe muito bem por ser 

muito envolvido com a saúde de Naviraí, porque todo dia as 

pessoas vão à sua casa, seja uma da manhã, seis da manhã, meia 

noite e no hospital solicitam ajuda, está vinte e quatro horas 

envolvido com a saúde, e parou de cobrar e passou a agir, porque 

não tem mais o que cobrar e conversar, então liga para Tereza 

Cristina, Mara Caseiro, Onevan de Matos, e vários casos 

consegue transferência, ou consegue favores, como o caso de um 

jovem que está na santa casa há trinta e sete dias internado com 

feridas nas costas, aguardando uma cirurgia de fêmur, e o Dr. 

Pacher, médico que foi mandado embora daquele hospital, 

atendendo o seu pedido vai operar de graça esse rapaz na santa 

casa; e também o Dr. Carlos que fez um ultrassom de graça,  

então todos os dias é preciso pedir favor. Comentou que o 

vereador Simon entrou esses dias com um pedido para contratar 

alguns especialistas para Naviraí, como neuro, geriatra, vascular 
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que é muito necessário. A vereadora Cris Gradella solicitou um 

aparte e falou que não tem como contratar especialistas, porque 

estão dispensando os especialistas que já tem há mais de quinze 

anos aqui na cidade, o hospital municipal não conta mais com 

cardiologista, com urologista e com oftalmologista, a população 

de Naviraí não conta mais com esse atendimento no hospital 

municipal. Um aparte do vereador Claudio Cezar comentando 

sobre o que o vereador disse a respeito de pedir favor ao médico 

ortopedista para fazer cirurgia no hospital municipal, e não 

entende porque os dois ortopedistas efetivos do município não 

podem fazer essa cirurgia, então ele gostaria dessa resposta  do 

vereador ou por escrito da secretaria de saúde. O vereador 

Márcio falou que ele está sendo imbecil, porque todos estão 

cansados de saber que os dois médicos não operam fêmur, muitas 

vezes isso foi debatido aqui na câmara, implorando para não 

mandar o Dr. Pacher embora, por isso pediu esse favor para 

operar esse jovem que está trinta e sete dias no hospital com as 

costas cheias de ferida, mas não irá pedir mais favor aos 

médicos, vai agir pedindo ajuda aos empresários para pagar. Um 

aparte do vereador Ederson falando que tudo que o executivo 

quer é que os vereadores fiquem digladiando e que está com 

medo dessa conversa, porque o médico pode ficar com birra e não 

operar mais e o rapaz ser prejudicado; então pede aos 

vereadores para tentar manter o nível e ter um diálogo saudável, 

sem ofensa. Parabenizou o vereador Márcio, mas informou que o 

Wellington falou que ele que conseguiu com o Dr. Pacher. O 

vereador Marcio disse que as pessoas chegam à porta da sua casa 

pedindo ajuda diariamente e a medida que pode faz a sua parte 

para ajudar a população. Com a palavra o vereador Claudio Cezar 

falando que ficou triste, porque fez uma pergunta ao vereador 

para esclarecer para população, e não aceita que venha com 

ofensa falando que a pergunta é imbecil, porque todos sabem do 

trabalho do vereador Márcio da Araguaia pela saúde e admira, 
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mas a população quer entender porque tem que pedir favor a 

outro profissional, se tem dois profissionais no hospital 

municipal, aproveitou para agradecer o Dr. Pacher por ter essa 

disponibilidade e por ter um coração bom para ajudar Naviraí, 

mas não entendeu a alteração do vereador. Um aparte do 

vereador Marcio pedindo desculpas, falando que se exaltou e 

ficou nervoso porque é um tema que é amplamente debatido 

nesta casa de leis, porque iriam perder o Dr. Pacher e levantou 

essa bandeira, implorou para segurar, porque todos sabem da luta 

para trazê-lo no mandato do Léo e para manter. Mas realmente 

fica nervoso porque essa semana chegou ao hospital e tinha 

médico parado por uma hora e trinta minutos sem atender 

ninguém sendo que tinha uma fila de espera. Então mais uma vez 

pediu desculpas ao vereador Fi da Paiol. Um aparte do vereador 

Josias agradecendo a presença de todos, parabenizando a 

comissão pelo requerimento, porque esse plano irá ajudar o 

prefeito, porque essa comissão está fazendo um bom trabalho, 

levantando tudo que é possível para apurar onde há gastos demais 

e automaticamente estará norteando para que o poder executivo 

possa atuar de forma melhor dentro da gestão da saúde. O Edvan 

que é o secretario de saúde é uma pessoa muito séria, e está 

procurando trabalhar dentro do que é possível, assim como 

Welligton, diretor clínico que tem feito um papel exemplar, 

mostrando algumas iniciativas e melhorando o atendimento do 

hospital. Mas o fato é que a saúde é um saco sem fundo, se vier o 

dobro dessa verba não vai atender as demandas, lógico que 

algumas atitudes têm que ser tomadas mesmo pela gestão, 

porque estão atendendo a região, os municípios vizinhos; é 

preciso ser feito uma triagem desses atendimentos e que a 

farmacinha de prioridade aos nossos munícipes, tem que 

organizar isso. Quando o vereador discute é válido, porque todos 

querem o melhor para nossa cidade, e os vereadores estão de 

parabéns, Marcio, Fi da Paiol, Neninha, o vereador Júnior muito 
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técnico, com amplo conhecimento, esse é o papel do vereador, 

fiscalizar, apurar, indagar e estão todos juntos para contribuir 

com o município porque todos fazem parte dessa engrenagem, e 

se o vereador não procurar fazer esse papel, trava o município e 

o prefeito deveria ter alguém aqui para anotar tudo que é falado 

para chamar o secretario e conversar sobre o que está 

acontecendo para resolver, porque tudo é diálogo e iniciativa. O 

vereador Fi da Paiol falou que quando o vereador Marcio fala 

assim, dá a impressão que ele está contra a população, mas ele 

mais do que ninguém que faz parte da CEI sabe da dificuldade e 

precariedade que está na saúde de Naviraí, sempre visitando os 

postos de saúde, pedindo relatórios, procurando entender onde 

está o erro, porque não falta dinheiro, está faltando é gestão, 

então sabe que muita coisa tem que ser mudado, então mais do 

que ninguém sabe o que está acontecendo na saúde, mas quando 

fez a pergunta ao vereador, foi justamente para esclarecimento 

da população. Com a palavra o vereador Klein falando que quando 

viu que a saúde estava numa situação grave, pegou documentos 

que comprovavam que tinha muito gasto na saúde, mas não tinha 

saúde, então elaborou uma abertura de investigação que foi 

aprovado pelos vereadores, formada uma comissão que está 

trabalhando, e todos sabem que o principal é o gasto excessivo, 

principalmente com folha de pagamento, então é questão de 

gestão e a população precisa saber o que acontece; sobre os 

médicos ortopedistas no hospital municipal, são dois, o Dr. 

Canesin e Dr. José Antonio, excelentes médicos, mas parece que 

não tem especialidade em cirurgia de fêmur e a população não 

sabe disso, então é preciso esclarecer, e quanto ao Dr. Pacher 

que é competentíssimo, muito bom médico, a prefeitura precisava 

dele, mas diante dos cursos que tem e dos honorários dele para 

trabalhar, ficava além do que paga aos outros dois ortopedistas e 

não houve um acordo e consenso com o município. Um exemplo é 

se chegar alguém em seu escritório para fazer uma defesa no 
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tribunal de júri e pede cinquenta mil reais para fazer e a pessoa 

não puder pagar não vai contratar, vai procurar outro advogado 

para fazer por menos, então a questão é essa, o médico tem o 

valor dele para fazer as cirurgias e o município não tinha 

condições de pagar, então não é que não quiseram ficar com o Dr. 

Pacher, é que gastando oitenta e dois por cento do que arrecada 

do dinheiro para a saúde em folha de pagamento, como é que vai 

contratar um médico por vinte e sete mil reais se a situação 

financeira está complicada, por isso a CEI está levantando essa 

questão porque se gasta tanto dinheiro, e não tem dinheiro 

suficiente para pagar os médicos, falta insumos, falta tudo, 

então em breve a CEI termina as investigações e teremos esse 

retrato da saúde do que está acontecendo. E falou sobre os 

discursos e intervenções nesta casa quando um vereador traz um 

requerimento e expõe os motivos, e vários outros vereadores 

querem falar em cima e acaba criando discussões que não 

condizem com o parlamento, porque a discussão tem que ser no 

nível adequado ao parlamento, porque quando abaixa o nível pode 

acontecer como tempo atrás, que os cidadãos deixaram de vir 

assistir, por se sentir como palhaços porque os vereadores 

faziam verdadeiro circo um ofendendo o outro, adentrando a 

madrugada com conversas que não dá futuro nenhum, então é 

preciso manter o nível elevado aqui nesta casa, porque muitos 

vereadores são advogados, é preciso representar a população 

com educação e como vereador mais antigo desta casa pede aos 

nobres colegas que tenham discussões de alto nível, sem ficar 

adentrando demais no requerimento do outro para que não tire o 

foco do assunto, porque senão a sessão se estende muito em uma 

coisa só e perde tempo, então com todo respeito a cada um, pede 

que venham exercer a posição de parlamentar para que a 

população seja beneficiada com o trabalho de todos os 

vereadores. Com a palavra o vereador Júnior do PT 

parabenizando a fala do vereador Josias, que sempre busca 
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apaziguar os ânimos, isso é importantíssimo, sempre mostra o 

outro lado da história e nesse quase três anos e meio de convívio, 

muitas vezes divergiram, mas sempre com muito respeito e é 

importante o papel que o vereador faz nesta casa de leis de 

tentar equilibrar as discussões. Mas o seu objetivo é relatar 

algumas situações e deixar as claras para a população entender, 

primeiro que o objetivo da CEI não é apontar caminhos, não estão 

aqui para fazer consultoria pra saúde, o objetivo é averiguar, 

investigar e ver se houve má gestão do recurso público, se houve 

excessos, se houve atos que precisam ser melhores investigados 

ou processados ou até punidos, esse é o objetivo da CEI. 

Segundo, é no sentido de informar que Naviraí oficialmente não 

atende a região, noventa e cinco por cento dos atendimentos é da 

população de Naviraí mesmo, e durante os últimos anos falam que 

Naviraí está sobrecarregada porque atende a região, mas são 

pouquíssimas pessoas da região que utilizam os serviços de 

atendimentos daqui. Terceiro ponto, falam que o pessoal da 

região vem e ficam com os nossos medicamentos, não tem 

medicamentos na farmácia nem para nós, nem pra região, nem pra 

ninguém. Quarto ponto, a prefeitura tinha uma pessoa para 

anotar o que era discutido aqui, o Edu fazia esse papel, ouvia 

todas as sessões e anotava todas as reivindicações dos 

vereadores e levava para o conhecimento da administração, na 

verdade faz até amanhã e não fará mais a partir de então, e o 

que já está ruim, a tendência é piorar infelizmente; em relação 

do Dr. Pacher que já foi discutido amplamente aqui, entende que 

do jeito que estava não era possível permanecer e faltou 

interesse mesmo, hoje tem o exemplo do rapaz que está há trinta 

e sete dias na espera, então vai pedir através de requerimento a 

quantidade de pacientes dos últimos meses que tiveram que ser 

transferidos para fazer cirurgia de fêmur que é uma das mais 

complexas, porque tem notícia de que são pelo menos umas seis 

pessoas ou mais, principalmente idosos que ficam de quinze ou 
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mais dias aguardando, então quer todo esse histórico para 

enxergar essas ações e ver o que deu certo, o que precisa 

melhorar, para poder apontar caminhos que é o que faz no dia a 

dia aqui nas sessões. Com a palavra o vereador Josias falando que 

discorda de uma pontuação do vereador Júnior, porque todos 

sabem e é notório que Naviraí já emprestou medicação, Juti, 

Mundo Novo e outros lugares, muitos pacientes vão para 

Cascavel, Dourados, Arapongas e quando vão pegam receituários 

com base na farmácia e pegam a medicação, às vezes não tem 

tudo, mas é porque chegou uma quantidade e acabou, mas 

geralmente tem, porque se não tivesse já estava fechado, na 

questão do atendimento aos pacientes é óbvio que utilizam 

recursos de outros municípios, porque também usam nosso 

município, só não é oficializado. Por questão de ordem o vereador 

Marcio Scarlassara falou que tem pessoas para usar a tribuna, 

estão excedendo o horário da rádio e ainda tem indicações para 

serem discutidas. Com a palavra o vereador Ederson se referindo 

ao vereador Marcio que disse do adiantado das horas, mas aqui é 

o parlamento, que quer dizer falar e se alguém tiver algum 

compromisso que vai, porque aqui o trabalho não vai ser 

interrompido; comentou também sobre o que o vereador Klein 

disse referente ao Dr. Pacher, dizendo que não foi bem isso, 

porque o Dr. Pacher ficou até o último minuto tentando fazer um 

acordo com a prefeitura, mas se via que o executivo não tinha 

boa vontade, e por isso foi perdido uma vida, devido essa demora 

na transferência para fazer a cirurgia no fêmur em Dourados. 

Agora quer fazer cortes na saúde, mas só está prejudicando os 

pobres, porque eles estão sentindo na pele a não continuação do 

trabalho do Dr. Pacher; e quando brinca com o vereador Josias 

falando que ele é o líder do prefeito, tem dó porque o cara que 

defende um homem deste está fadado ao fracasso, a não ser que 

o Dr. Klein seja um mentiroso, porque ele disse que não tinha nem 

dipirona na farmacinha, então não tinha, porque lá nunca tem 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 21 de 33 

SECRETARIA 

 

nada e deveria mudar o nome de farmacinha para casa de oração, 

porque remédio não tem e acha que o prefeito não vai dar conta 

de colocar. Não estão aqui para baixar o nível, mas estão aqui 

para falar em nome do povo e não podem ficar constrangidos em 

falar a verdade, então é preciso o prefeito tomar atitude, se o 

Edvan não conseguiu dar conta da pasta, troca o gerente mais 

uma vez, se for o caso dá oportunidade para o Márcio da 

Araguaia que se diz o salvador da pátria da saúde pra ver o que 

ele vai fazer, porque jogar pedra é fácil, quer ver ele sentado na 

cadeira, porque daí é que vão cobrar mesmo. O Senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovado.  

 

Indicação n° 013/2018 de autoria do Vereador Antônio Carlos 

Klein; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Edvan 

Thiago Barros Barbosa, Gerente de Saúde, o Senhor José Mário 

Fernandes, Gerente do Núcleo de Vigilância em Saúde, indicando 

a realização de estudos técnicos para a verificação do cabimento 

do pagamento do adicional de insalubridade para os funcionários 

municipais, que trabalham no Cemitério Municipal. Com a palavra o 

Vereador autor falando que está solicitando que seja feito um 

estudo da questão da insalubridade das pessoas que trabalham no 

cemitério e falou do relatório que foi feito pela vigilância 

sanitária que não dá o indicativo que precisa ter a insalubridade 

dos funcionários, então precisa de estudos; falou de quando em 

outra oportunidade fez o requerimento para fazer adequação no 

setor de administração do cemitério municipal e no relatório da 

vigilância sanitária tem alguns pontos que a situação é gravíssima, 

tanto que aquele espaço deveria ser interditado, mas se 

interditar aqui, os exames terão que ser feitos em Dourados e 

será um caos maior ainda, mas com os documentos em mãos vai 

procurar as providências necessárias até que resolvam a 

situação, porque não tem outro jeito, é uma questão de 
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prioridade, a prefeitura tem que dar um jeito de fazer as 

adequações de acordo com a vigilância sanitária para poder 

funcionar, porque se fosse um instituto médico legal teria que ir 

até o governador pra ser feito, mas é uma sala utilizada dentro 

do cemitério e o mínimo de respeito com as pessoas mortas, com 

as famílias, com os funcionários, com o próprio médico legista, 

tem que fazer as adequações que são necessárias. Então é 

preciso ir atrás para que resolva essa situação, porque é 

calamitosa a situação do cemitério municipal e ninguém sabe 

quando irá ficar pronto o novo cemitério. O Senhor Presidente 

solicitou ao Secretário que faça o encaminhamento da mesma. 

 

O Senhor Presidente determinou ao 1° Secretário que faça a 

leitura da Ordem do Dia. 

 

Foi colocado em segunda e última discussão e votação com as 

emendas aprovadas e pareceres favoráveis, o Projeto de Lei 

Complementar n° 01/2017 de autoria do Poder Executivo, que 

em súmula: Dispõe sobre a revisão do Plano Diretor do Município 

de Naviraí –MS, e dá outras providências.  

O Senhor Presidente colocou em discussão, o Vereador Júnior do 

PT solicitou a palavra no sentido de esclarecer para população 

por contas de muitas discussões que tem sido realizada a 

respeito do plano diretor, e é importante que a população saiba 

que a revisão do plano diretor é uma lei com aproximadamente 

cento e setenta artigos versando sobre as mais diversas áreas do 

município, dentre esses artigos tem um artigo que é um tanto 

polêmico que gerou amplas discussões que é o artigo 78 que fala a 

respeito das metragens de terreno e da questão do 

desmembramento, e essa questão da proibição do 

desmembramento e o estabelecimento de uma metragem de 

terreno mínima foi tirado do plano diretor. A emenda que foi 

apresentada pelo vereador Bugão, a emenda apresentada pelo 
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vereador Júnior, as duas emendas retiraram do plano diretor. 

Então foi aprovado em primeira votação com as emendas que 

garantem a continuidade da forma como está hoje, que é 

permitido desmembramento, a metragem mínima é prevista na lei 

de parcelamento do solo, então continua tudo como está nessa 

questão. Em todas as demais questões do plano diretor e algumas 

emendas que foram propostas, foram aprovadas porque 

precisavam ser aprovadas. Mas no tocante ao tamanho mínimo de 

terreno que eles estavam querendo colocar como trezentos e 

sessenta metros quadrados e metragem mínima da testada que é 

a frente do terreno de doze metros, isso não foi aprovado, foi 

discutido, fizeram uma emenda e foi retirado do plano diretor, 

foi suprimido. Então para tranquilizar a população segue como 

está, porque a preocupação desta casa de leis é justamente com 

a manutenção do programa minha casa minha vida. Um aparte do 

vereador Ederson falando que foi suprimido o artigo das 

metragens dos terrenos, mas se essa câmara de leis não 

estivesse atenta iria acabar com o programa minha casa minha 

vida e os menos favorecidos não iria ter sua casa. E o prefeito 

tinha uma desculpa de que a cidade estava parada porque os 

vereadores não tinham aprovado o plano diretor, sendo que tinha 

o plano diretor vigente, então era uma desculpa esfarrapada; 

agora com aprovação das emendas e do novo plano diretor em 

segunda votação, quer ver se o prefeito vai tirar o pé do chão. O 

vereador Júnior agradeceu e disse que a preocupação aqui é com 

a manutenção do programa minha casa minha vida e entendeu que 

no formato que estava seria sim prejudicial ao desenvolvimento 

desse programa e ao fomento da construção civil do município, 

mas com as emendas que foram apresentadas continua como está 

e essa discussão será posterior quando for reformar a lei de 

parcelamento e entende que vai ser discutido amplamente com a 

sociedade e com esta casa de leis. 
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O Senhor Presidente colocou em votação nominalmente e 

solicitou que ao ser chamado manifeste se é favorável ou 

contrário ao referido projeto. 

Antonio Carlos Klein favorável 

Claudio Cezar Paulino da Silva favorável 

Ederson Dutra favorável 

Eurides Rodrigues favorável 

Fabiano Domingos dos Santos favorável 

Josias de Carvalho favorável 

Lourdes Elerbrock favorável 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior favorável 

Marcio Andre Scarlassara favorável 

Maria Cristina Tezolini Gradella favorável 

Rosangela Farias Sofa favorável 

Simon Rogério Freitas Alves da Silva favorável 

 

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei Complementar 

nº 01/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovado 

em segunda e última discussão e votação, com emendas 

anteriormente aprovadas, por doze votos favoráveis e nenhum 

voto contrário. 

 

Tribuna 

 

O Senhor Presidente convidou o Senhor Alexandre Orion 

Reginato para fazer uso da tribuna por dez minutos. 

 

O Senhor Alexandre Orion Reginato cumprimentou todos e 

agradeceu essa casa de leis na pessoa do Senhor Jaimir, 

presidente da Câmara e um cumprimento especial aos colegas da 

época em que foi vereador, Fi da Paiol, Josias, Marcio Araguaia 

inclusive parabenizando pelo seu trabalho bem atuante e o 

Júnior, esses dois em que tem um contato ainda maior que os 
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demais. Agradeceu também a presença dos diretores da 

Associação Comercial na pessoa do Sr. Mario, do Sr. Afonso, 

Toninho, Paulo Schimit e Bolacha. E primeiramente vai falar do 

Requerimento 37 feito pela vereadora Rosangela que pauta sobre 

a cobrança de taxas, sobre a consulta de bancos de dados e 

registro de créditos e não desrespeitando essa casa de leis falou 

que esse requerimento poderia ser qualquer momento desprezado 

pelos empresários, visto que a Associação Comercial é uma 

entidade privada, e segundo o que trata o artigo 44 falando 

sobre pessoas de direito privado do código civil, está elencado 

sociedade privada, sociedade comum e associação. A associação é 

uma entidade com CNPJ privado, então necessariamente não 

teria que seguir regimento do estado, tanto que a própria 

associação não depende de nenhuma autorização governamental e 

a constituição trata isso em seu artigo 18, tratando que a criação 

de associações da forma da lei de cooperativas independe de 

autorização sendo vedada interferência estadual em seu 

funcionamento, então a associação comercial para o seu 

funcionamento não precisa dar ¨benção¨ para o poder legislativo 

e o poder executivo, apenas ao poder judiciário que teria que 

prestar contas, visto se tivesse alguma nulidade referente ao 

estatuto da associação comercial. Então quer deixar claro à 

vereadora, que em seu requerimento ela trata que o artigo 43 do 

código de defesa do consumidor, artigo 84 e 86 não estariam 

sendo seguidos. O artigo 43 fala que o consumidor sem prejuízo 

tem acesso às informações existentes neste tipo de cadastro ou 

registro dos dados pessoais. Isso realmente é uma verdade para 

relações de consumo, mas a associação comercial não é uma 

relação de consumo. Fala ainda do artigo 84 que fala sobre ação 

judicial e o artigo 86 que é tratado erroneamente porque ele não 

existe mais. Falou que a associação tem finalidade econômica e 

segundo o artigo 53 do código civil, constituem-se as associações 

pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. 
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Então o primeiro ponto a indagar é que a associação comercial 

não tem finalidade empresarial, quando tem finalidade 

empresarial teria que seguir os requisitos do artigo 966 do 

código civil que, considera-se empresários quem exerce 

profissionalmente atividade econômica organizada para a 

produção ou a circulação de bens ou de serviços. Então o ponto é 

o seguinte a atividade não é econômica da associação comercial, 

nenhum diretor recebe algum salário para estar na associação 

comercial, tanto é que já ficaram noites discutindo mecanismos 

para ajudar o comércio e ninguém recebeu nada por isso, um dos 

diretores, o saudoso Senhor Sakae saía da hemodiálise e ia para 

associação comercial para dar sua opinião para melhorias para o 

comércio. Também não é uma atividade empresarial por isso. O 

código de defesa do consumidor é aplicado a relações entre 

associados e a jurisprudência entende que o serviço atrelado ao 

código de defesa do consumidor é qualquer atividade fornecida 

ao mercado de consumo, a associação comercial não está 

disponível no mercado de consumo; a associação comercial tem 

uma relação jurídica entre os seus associados e uma relação 

segundo que trata o artigo 55 do código civil é uma relação de 

paridade, de iguais, então não falam de serviços que os 

associados estão consumindo na associação comercial, falam de 

serviços que são em benefícios dos associados e só pode incluir 

no cadastro para ser negativado quem é associado. A associação 

comercial não consome e não vende serviço ao mercado, ela 

atribui benefícios para quem está associado. E um último ponto é 

o aspecto da vulnerabilidade, porque o código de defesa do 

consumidor trata no artigo 4º sobre a política nacional das 

relações de consumo e fala que o consumidor tem o 

reconhecimento de ser vulnerável, ou seja, deve ser protegido 

mais do que as outras pessoas, porque tem uma relação de 

hipossuficiência técnica de não ter conhecimento sobre as leis ou 

hipossuficiência financeira, de não ter condições de arcar sobre 
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algum processo; no caso da associação não há de falar de 

vulnerabilidade, porque trata os associados devem ter iguais 

direitos e o estatuto pode instituir categorias com vantagens 

especiais, mas direitos são iguais para cada associado, tanto é 

que o próprio STJ tem um entendimento e deu um exemplo 

falando que dentro de uma associação comercial tem um 

estacionamento e um carro foi roubado, mas a pessoa não pode 

ser indenizada da mesma forma que seria um direito do 

consumidor, porque a associação não é caracterizada como 

relação de consumo, e decorrente ao um eventual serviço 

prestado estando afastada a incidência do código de defesa do 

consumidor, então o próprio supremo tribunal federal também 

trata sobre essa questão. E para ficar claro a associação 

comercial está de portas abertas para receber a população, 

ajudar o comércio no que for necessário, mas tem serviços 

especiais que obviamente só o associado alcança esse serviço. 

Mas se for o intuito de permitir realmente possibilitar que os 

consumidores façam o alcance para saber se o cadastro está 

negativo ou não dos seus nomes, tem a entidade pública que 

atende o direito do consumidor que é o Procon, que poderia fazer 

muito bem esse tipo de atendimento sem nenhuma cobrança 

porque é uma entidade pública. Mas como está falando de uma 

entidade com direito privado, uma associação privada, não atende 

ao mercado em geral, atende apenas e exclusivamente aos 

associados. Então em nome do presidente da associação 

comercial disse que está a disposição para resolver e ajudar no 

desenvolvimento econômico da cidade, porque todos sabem que 

estamos passando por uma situação complicada, mas a associação 

tem os diretores que não recebem nada por isso e não tem 

medido esforços para tentar melhorar e amenizar a situação e 

tentar melhorar o desenvolvimento. Agradeceu a todos. 
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Pela ordem o Vereador Ederson Dutra comentou que concorda em 

número, gênero e grau com o nobre advogado da Associação 

Comercial e falou que quando o requerimento foi apresentado ele 

disse que era indevido e que não tinha relação de consumo, então 

nem era preciso associação prestar contas a esta casa de leis, 

porque as pessoas que prestam serviços em prol da sociedade, 

tem mais o que fazer do que vir a esta casa para discutir um 

requerimento que foi totalmente infundado e que é solidário a 

colocação do advogado. Comentou que no inicio da sessão invocou 

o artigo 193 que no caso de requerimento não pode usar a 

palavra, mas se for usar a isonomia, a Isa do Café Brechó usou 

também no requerimento do Dr. Klein, então essa casa de leis 

tem que ser flexível a demanda da população, e se associação se 

sentiu prejudicada e quis fazer o esclarecimento, foi muito bem 

feito através do advogado Alexandre Reginato, parabenizando-o.  

 

O Senhor Presidente convidou a vereadora Rosangela Farias Sofa 

que cumprimentou a todos e disse que ficou feliz em ver a 

diretoria da associação comercial presente e que ficou até 

constrangida por terem ficado tanto tempo, porque sabe que 

todos tem o que fazer. Disse que quando fez o requerimento ela 

sabia que eles haviam pedido o direito de ser de utilidade 

pública, e muitas pessoas não sabem o que é e nem qual é o 

serviço da associação comercial, mas ficou feliz com a explicação 

do advogado sobre a função da associação comercial. Comentou 

que a população mais carente não tem tanto esclarecimento 

quanto devia e eles veem a esta casa pedir para que os 

vereadores paguem as taxas de consulta do SPC, e como esse 

serviço é muito bem prestado pela associação comercial, fez o 

requerimento ao Senhor Mário Nelvo para que pudesse ajudar. 

Porque ela queria um meio de ajudar a população de Naviraí a 

encontrar esse trabalho gratuito e foi informada que o correio 

também faz esse tipo de trabalho e tem certeza que a maioria da 
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população desconhece, porque todos vão até a associação 

comercial, são bem atendidos, mas a questão é o valor. Comentou 

que também foi ao Procon, mas não foi informada que poderia ser 

lá, então estava como a população que não sabia, mas por ser 

representante do povo que precisa de ajuda, foi em procura do 

lugar devido e agora todos que vierem a esta casa de leis falar 

com ela ou com outros vereadores será indicado o Procon para 

ajudar essas pessoas e agradeceu imensamente ao pessoal da 

associação comercial pelas informações. Falou ainda sobre seu 

projeto de lei nº 6, que teve a honra em submeter a esta casa de 

leis, o nome da rua de Valdete Manoel da Silva, um senhor 

humilde, trabalhador, comerciante que foi, e que as pessoas mais 

antigas da nossa cidade se lembram que uma parte da estrada do 

Caiuá era conhecida como bairro do senhor Valdete, um senhor 

que venceu lutando aqui e agora irá emprestar seu nome em um 

bairro de Naviraí, essa é a sua homenagem ao senhor Valdete e 

família que vive toda aqui. Desejou boa tarde a todos. 
 

O Senhor Presidente convidou o Vereador Josias de Carvalho que 

cumprimentou os presentes, agradeceu ao pessoal da associação 

comercial em nome do Senhor Mario Sacuno e comentou que no 

dia de ontem aconteceu uma reunião no Mercadão Municipal 

juntamente com o prefeito Izauri, onde o pessoal do mercadão 

solicitou apoio do poder público ao festival de tira gosto que será 

realizado nos dias 13 e 14 de abril, das dezessete às vinte e três 

horas; será o primeiro festival gastronômico onde o prefeito fez 

o compromisso de dar todo apoio possível. Comentou ainda que 

muitas vezes discutem aqui, se exaltando, mais tudo isso é para o 

bem, para responder as expectativas, aos anseios da população 

de Naviraí, e tem que entender que o prefeito tem os pés no 

chão, a casa está sendo colocada em ordem e gostaria de fazer 

muito mais, mas tem as leis de responsabilidade fiscal, existe a 

burocracia, as limitações, mas o prefeito está trabalhando e 
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organizando; sempre usa como referência o saudoso Euclides, 

porque foi um ano e oito meses para as coisas começarem 

acontecer no município, então acredita que a partir de julho 

coisas boas estarão acontecendo neste município. A palavra tem 

poder e a negatividade é horrível, porque quando proferimos 

palavras querendo denegrir, maltratar, desrespeitar com 

truculência, não leva a lugar nenhum e não resolve nada, é preciso 

ter esperança, acreditar. Está faltando mais compreensão, todos 

são muito imediatistas, e no que tange sobre os remédios sabe 

que falta alguns, mas é porque acaba aquele lote e tem todo um 

processo com a questão burocrática, tem que ser licitado, leva 

tempo e acontecem esses atrasos, sabe que o prefeito precisa 

resolver essas questões juntamente com sua equipe para não 

deixar faltar a medicação, porque as pessoas mais carentes que 

sofre, então o prefeito tem que trabalhar para que esse 

processo licitatório tenha mais agilidade. 

 

O Senhor Presidente convidou o vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior que cumprimentou o Excelentíssimo Senhor 

Presidente, excelentíssimos vereadores, excelentíssimas 

vereadoras, público presente, saudou o Senhor Mario Sacuno, 

figura importante do município e agradeceu pela presença, 

também ao Mario Nelvo que está a frente da associação 

comercial, parabenizou pelo trabalho que vem sendo realizado e 

iniciou dizendo que sempre é cobrado para falar de coisas boas 

também nesta casa de leis e a partir de então está se policiando 

para não só fazer críticas e apontar as soluções que entende ser 

possível, mas também continuar contribuindo como município e 

apresentar resultados, entende que vivemos de resultados e que 

somos imediatistas sim, todos querem no menor tempo possível e 

para falar de resultado falou de uma emenda parlamentar do 

deputado federal Vander Loubet no valor de um milhão de reais, 

que foi uma solicitação da gerência de obras devido uma 
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solicitação sua no ano passado da última vez em que o Vander 

esteve na cidade junto com o Zeca e com a comitiva, assumiu o 

compromisso de ajudar o município de Naviraí e naquele momento 

foi relatado a situação do parque rodoviário, os maquinários, os 

caminhões, enfim a situação que o município tinha para conseguir 

arrumar as estradas rurais, as erosões dentro do município e foi 

solicitado alguns equipamentos e nessa conversação com  o 

deputado Vander, conseguiu garantir uma emenda de um milhão 

de reais através do ministério da agricultura que vai ser utilizado 

para ser comprado uma escavadeira hidráulica de esteira de 

vinte e uma tonelada, uma pá carregadeira na ordem de 

trezentos e setenta mil reais e um GPS profissional, do mais caro 

que tem porque a prefeitura não tinha, esses equipamentos vai 

adiantar muito os serviços tanto na recuperação das estradas 

rurais, quanto na recuperação dos processos de erosão que temos 

enfrentado dentro do limite da cidade, então é compromisso 

assumido pelo deputado Vander e cumprido; a proposta já está 

cadastrada no sistema e agora é correr com o processo para ter 

a liberação e o empenho dessa emenda o mais rápido possível. 

Além de outros quinhentos mil reais que está discutindo a 

colocação nas ruas onde não tem asfalto no Jardim Paraíso pra 

cima do Mercado Chama e outras ruas perto da creche Mamãe 

Zezé, são três ruas que também não tem asfalto ainda. Falou 

também do organograma, e a cada semana tem vindo cobrar a 

prefeitura para que seja posto em prática o que foi colocado em 

discurso da campanha eleitoral, e precisa ser validade através 

das ações, porque não dá pra praticar uma política onde na época 

eleitoral se faz um belo discurso e propostas e quando tem a 

oportunidade de colocar em prática essas propostas não faz 

nenhum esforço nesse sentido, não dá para admitir, isso 

descredencia a classe política como um todo. Não podemos tratar 

o período eleitoral como simplesmente uma venda de sonhos e 

ilusões, é preciso pautar o período eleitoral com propostas 
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concretas, com o que é viável e com o que é possível ser colocado 

em prática e se tendo a possibilidade e a oportunidade de colocar 

as propostas em pauta e em prática precisa haver um esforço da 

administração nesse sentido. Então mais uma vez fala do 

organograma, onde solicitou oficialmente da gerência de recursos 

humanos e vai apresentar os primeiros dados e vai expor no 

sentido amplo o porquê está cobrando a reforma administrativa e 

a redução dos cargos comissionados, porque esses cargos 

comissionados hoje pra prefeitura representam um total de 

custo na folha de pagamento de seiscentos e quarenta e três mil, 

trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos 

por mês, isso é o que é gasto só com salários e comissão dos 

cargos comissionados da prefeitura, no total são cento e trinta e 

sete cargos, sem contar as nomeações que já foram feitas em 

março, isso até 28 de fevereiro de 2018, se fizer uma conta 

básica, multiplicando por treze, doze salários e mais o décimo 

terceiro, hoje o município de Naviraí gasta com cargos 

comissionados no ano o total de oito milhões, trezentos e 

sessenta e três mil seiscentos e setenta e dois reais e setenta e 

dois centavos, é por isso que tem cobrado, não é a toa sua 

cobrança. O município que justifica quase todas demandas não 

atendidas pela falta de dinheiro, pela falta de recurso e 

empregar quase oito milhões e meio de reais num ano só com 

cargos comissionados com salários de gerentes, é muito dinheiro 

mesmo. Está expondo esses dados para mostrar para a população 

o porquê de estar cobrando tanto esse organograma e na próxima 

sessão vai atualizar com os cargos de março porque não teve 

tempo hábil de coletar esses dados. Falou ainda da falta de 

medicamentos, porque está faltando mesmo, de uma lista oficial 

está faltando mais de sessenta por cento dos medicamentos 

obrigatórios que precisa ter na farmacinha e as pessoas tem ido 

lá e voltado sem nenhum medicamento, tem vindo aos gabinetes 

pedir ajuda em dinheiro para comprar o remédio porque não tem 
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condição. Nos postos de saúde está faltando seringa e agulha pra 

aplicação da insulina e não está falando pra denegrir a imagem do 

prefeito não, é porque entristece saber dessa realidade e tem 

certeza se fizer uma redução desses oito milhões que são gastos 

por ano com cargos comissionados, vai garantir o mínimo pra 

população que paga seus impostos e que tem direito ao serviço 

público de qualidade. Agradeceu e desejou boa semana a todos. 

 

 

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

Presidente encerrou a sessão, e para constar em ata, Marcio 

André Scarlassara, primeiro secretário, lavrei presente ata que 

vai por mim e o Presidente assinado. 

 

SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos vinte e sete dias do 

mês de março do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 Marcio André Scarlassara 

        1º Secretário 

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 

 


