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SECRETARIA 

 

ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/04/2018. 

 

Aos três dias do mês de abril 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 Bataguassu, 900 sob a 

Presidência do Vereador Jaimir José da Silva; Secretariado 

pelos Edis: Marcio André 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, Lourdes 

Elerbrock, Josias de Carvalho, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, 

Maria Cristina Tezolini Gradella e Rosângela Farias Sofa. 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. Logo após o presidente 

determinou ao secretário que fosse realizada a leitura do 

expediente. Primeiro Secretário iniciou saudando todos 

presentes e informando que a sessão estava sendo transmitida ao 

vivo pela internet, em seguida Márcio apresentou o Projeto de 

Lei nº 11 de 27 de  março de 2018, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, que em súmula Dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e dá outras 

providencias, em seguida também realizou a leitura da mensagem 

que acompanhava o Projeto. O Presidente, sequencialmente, 

perguntou ao plenário se era matéria de deliberação, entendendo 

que sim, encaminhou à Comissão de Finanças e Orçamento, para 

que possa analisar e dar o devido parecer no tempo em que 

confere o regimento interno. Informou ainda, que uma cópia 

digital do referido projeto já foi distribuída a cada um dos 

vereadores, conforme prevê o artigo 196 do Regimento Interno. 
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Primeiro Secretário solicitou que o Vereador Relator da CEI, 

realizasse a leitura do relatório final da CEI, constituída através 

da portaria nº 209/2017 (de 05 de dezembro), em atendimento 

ao Requerimento nº 188/2017. 

Vereador Júnior realizou a leitura íntegra do relatório final da 

Comissão Especial de Inquérito, que em sua decisão Opinativa 

dizia: “Face ao todo exposto e após todas as visitas realizadas, 

reuniões da Comissão, oitiva de testemunhas e análise exaustiva 

de toda a documentação apresentada e levantada, acato a 

procedência da denuncia e opino pela transformação da mesma 

em acusação para apurar o cometimento de infração politico 

administrativa pelo Prefeito Municipal e Gerente de Saúde do 

Município, nos termos do artigo 47, paragrafo  3º do Regimento 

Interno da Câmara Municipal, combinado com o artigo 80, inciso 

II, parágrafo 7º da Lei Orgânica do Município, podendo o mesmo 

ao final do processo, ter seu mandato cassado com base nos 

termos do artigo 81, incisos VII e XI da Lei Orgânica do 

Município. 

Opinamos ainda pela abertura de sindicância em face do Diretor 

do Hospital Municipal em virtude dos indícios da pratica de ato 

de improbidade previsto no artigo 10, inciso VIII da Lei nº 

8.429, de 2 de junho de 1992.” 

 

Presidente colocou em discussão. 

Vereador Ederson fez o uso da Palavra, e iniciou sua fala 

cumprimentando todos presente, em seguida afirmou que 

observando o relatório conclusivo não poderia se esperar outra 

coisa, pois no relatório apenas foi relatado o que está 

acontecendo no município de Naviraí, que existe descaso com a 

saúde, que existe descaso por parte do Prefeito, que a gestão é 

fracassada desde o primeiro dia de mandato, afirmou ainda que o 

prefeito decidiu tapar os ouvidos e não ouvir nem população, nem 
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vereadores, e devido isso chegou-se a esse ponto, de formar uma 

Comissão Processante de Inquérito. O Vereador ainda afirma que 

tentaram levar opiniões, ajudar na administração, mas não foram 

ouvidos. O vereador disse ainda que o pronto socorro de Naviraí 

está fazendo gambiarra, e os funcionários trabalharam até não 

aguentar mais, Ederson disse ainda que sempre teve uma posição 

firme, e que não está aqui para cassar prefeito, pois Cassaram 

seu pai, segundo o próprio, injustamente, entretanto afirmou que 

não pode ficar indiferente ao relatório, e que o prefeito cometeu 

crime politico administrativo e que cabe aos vereadores receber 

essa denuncia e fazer seu papel. Ederson questionou ainda a 

escolha da Gerente de Administração, questionou o Prefeito ter 

colocado sua chefe de gabinete, disse ainda que não tem nada 

com o Ex-Prefeito Léo Matos, pelo contrário, acha que o mandato 

anterior também foi péssimo. Em seguida criticou o Deputado 

Estadual Onevan de Matos, por ter falado que os vereadores 

estão calados, disse também que o deputado não veio a Câmara 

fazer reunião com os vereadores para ter mais informações. 

Ederson prosseguiu sua fala comentando sobre um possível 

processo de afastamento do Prefeito Municipal, baseado nas 

informações apuradas pela CEI.  

 

Vereador Júnior fez o uso da palavra e iniciou sua fala 

comentando sobre a exaustão que a leitura do relatório o causou, 

pois são vinte páginas. Em seguida júnior comentou que no 

regimento interno há possibilidades do encaminhamento da 

denuncia para o Ministério Público para que possa ser apurado o 

cometimento de crime. Júnior comentou ainda que existem 

muitas infrações politico-administrativas listadas na Lei Orgânica 

Municipal, o vereador complementou ainda que existem pontos 

específicos que os levaram a apurar o cometimento de infrações, 
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disse ainda que o processo irá pegar tudo que foi apurado pela 

CEI e em seguida terão direito a defesa as partes acusadas.  

Júnior afirmou ainda que quando trata-se de infrações 

administrativas, está tudo previsto em Leis, ninguém inventa 

nada, e sim está escrito em Lei, assim como ninguém é condenado 

sem ter as chances de defesa. 

 

Vereadora Cris usou a parte, e afirmou que quando fala-se de 

aumento de repasses financeiros pelo estado, é feito por meio de 

politica, afirmou ainda que não há outra forma de repassar mais 

dinheiro por outros meios, a Vereadora disse ainda que a culpa 

não é do Prefeito Izauri, mas vem de anos de desleixo, por falta 

da luta para aumentar o repasse do Estado. A parlamentar 

prosseguiu dizendo que falta a Naviraí uma luta politica para que 

o estado dê o repasse justo ao Município de Naviraí, disse 

também que na CEI foi constatado que não houve desvios, mas 

sim a grande falta de gestão. 

 

Vereador Júnior retornou sua fala dizendo que é um grande 

descaso com a saúde do Município, seguiu afirmando que como diz 

constantemente o Vereador Klein, quarenta e dois por cento dos 

recursos públicos são perdidos por corrupção ou má gestão e que 

em Naviraí a má gestão é iminente e devido isso estão abrindo a 

comissão processante contra a administração Municipal. 

 

Vereador Eurides fez o uso da palavra e iniciou sua fala 

afirmando que não só na saúde o prefeito foi displicente e não 

fez nada pelo município, Eurides afirmou que o Prefeito é 

incompetente e não faz nada pelo povo de Naviraí. 

 

Vereador Símon fez uso da palavra e no inicio de sua fala 

parabenizou a comissão de inquérito, elogiando e dizendo ser um 
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excelente trabalho feito pela mesma, além de parabenizar os 

vereadores que falaram anteriormente, afirmando que as 

palavras fora muito bem ditas. O vereador seguiu seu raciocínio 

dizendo que a pasta da saúde é fundamental e que a população 

pode sobreviver à falta de emprego, buracos na rua, que apesar 

de ser muito ruim, a população ainda sobrevive, mas sobre a 

questão da saúde é fundamental e que o prefeito não pode ficar 

fazendo estudos e planejamentos e não faz nada em relação à 

saúde. Disse ainda que muitas pessoas dizem que os vereadores 

estavam prevendo isso, e que não estavam, mas era obvio, pois o 

descaso com a saúde, com o Hospital Municipal é muito grande, 

tão grande ao ponto do conselho dos médicos pedirem o 

fechamento do hospital municipal. 

 

Vereador Claudio fez o uso da palavra e afirmou que é um 

assunto importantíssimo para o município e para o futuro e que é 

apesar de tudo um assunto triste, pois trata-se de uma CPI 

sobre a saúde Municipal e que é uma chance, de agora passar a 

limpo a saúde municipal, podendo abrir novos caminhos para 

soluções de problemas. Claudio afirmou que a CEI tem um 

processo de mais de mil páginas e que em seu relatório são 

apenas dezoito, pois existem muitos outros problemas a mais 

além dos listados no relatório final. O Vereador afirmou que o 

problema da gerencia de saúde não é financeiro e sim gerencial, 

pois existem gastos equivocados e que a população sofre com 

essa falta de gestão na área da saúde, e que não vem apenas 

dessa gestão, mas o atual prefeito poderia ter evitado as 

consequências atuais, Claudio disse ainda que a saúde chegou ao 

fundo do poço e que em muitos casos o Município usava de 

medicamentos emprestados por outros municípios. 
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Vereador Fabiano fez o uso da palavra e iniciou sua fala 

saudando todos presentes, em seguida afirmou que falar do 

Prefeito atual é difícil, pois desde que o primeiro dia de seu 

mandato deixou bem claro que trabalharia pelo Município de 

Naviraí e que no inicio de sua legislação, junto a outros 

vereadores foram chamados de mentirosos quando iam fiscalizar 

alguns locais da administração. Fabiano afirmou ainda que todos 

vereadores cobram o Prefeito Municipal e que os vereadores 

indicaram pessoas competentes e experientes para estar ao lado 

do Prefeito e ajuda-lo na administração, entretanto o prefeito se 

recusa receber conselhos e ajuda, por fim o Vereador afirmou 

que sobre a CEI não tem mais a dizer pois os colegas que o 

precederam em palavras já disseram tudo. 

 

Primeiro Secretário Márcio fez o uso da palavra e em sua fala 

afirmou que é vergonhoso o que acontece no Município, que não 

deve-se um município nunca chegar a esse ponto e que é uma 

catástrofe na historia de Naviraí o que vem acontecendo. O 

Vereador afirmou ainda que não conseguiu dormir, que está 

preocupado com a situação do Município e que vive a saúde, que 

sempre trabalhou em prol da saúde, Márcio disse ainda que em 

todas sessões até hoje na atual administração, o assunto 

principal é a saúde. O Parlamentar afirmou que sempre 

conversam com o Prefeito, que constantemente apresentam 

possíveis soluções mas que o mesmo nunca escuta os vereadores, 

não aceita os conselhos dos legisladores do Município. Em seguida 

afirmou que todos vereadores estão se esforçando e trabalhando 

muito para trazer recursos ao município e quem vem conquistando 

esses recursos são os vereadores, inclusive a Vereadora Cris 

conquistou seiscentos mil reais através do Deputado Dionísio e 

que esse valor ainda está na conta do Município, não foi usado, 

além de emendas enviadas pelos Deputados Zeca do PT e Teresa 
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Cristina. Márcio afirmou ainda que a maioria dos vereadores não 

teve a mesma sorte da Vereadora Cris, pois a emenda pleiteada 

pela mesma veio diretamente na conta do Município e que as 

emendas dele e de outros vereadores foram primeiramente para 

o governador e ainda aguarda a liberação. 

 

Vereadora Lourdes fez o uso da palavra e iniciou sua fala 

afirmando que a principio quando assinou o pedido da CEI, pensou 

que o Prefeito iria ter consciência das coisas e evitar uma 

possível CPI, entretanto não foi o que aconteceu e que sendo 

viúva do fundador do Município fica muito triste por tudo que 

está acontecendo, pelos horrores que Naviraí está passando. 

Lourdes afirmou ainda que seu finado esposo amava Naviraí e por 

sorte não está entre nós para ver o que acontece no município 

atualmente, disse ainda que seu finado esposo sofreu muito na 

administração do Deputado Onevan como Prefeito, pois o mesmo 

deixou dividas para o Município. A vereadora prosseguiu 

afirmando que temos atualmente um prefeito que não sabe 

gastar o dinheiro do município e que gastou cinquenta e quatro 

milhões em um ano para deixar a saúde no caos que está. A 

parlamentar prosseguiu afirmando que não são como o Deputado 

Onevan disse, e que são atuantes que estão sempre nos lugares 

fiscalizando, afirmou ainda que suas dores, devido seus 

problemas de saúde, são muito menores do que a da população 

que precisa de medicação, precisa de retorno dos impostos que 

pagam. 

 

Vereador Klein fez o uso da palavra e afirmou que escutou 

atentamente as falas dos demais vereadores e que apesar de 

querer ser breve não pode se furtar de falar da parte técnica de 

suas funções, disse ainda que chegou em Naviraí com uma 

maquina de escrever e muita vontade de trabalhar e isso foi há 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 8 de 13 
 

 

SECRETARIA 

 

muitos anos e que já estamos em dois mil e dezoito e que Naviraí 

carece de representação política. O Vereador disse ainda que 

falta representação de deputado no estado, que os vereadores 

estão fazendo sua função, mas que em se tratando de nível de 

estado Naviraí carece muito de representação política, tanto que 

é a maior cidade do conesul do estado e mesmo assim tem um 

repasse muito menor do que de muitas outras cidades do estado. 

O Vereador afirmou que gosta de trabalhar com CEI pois é a 

melhor forma de apurar os acontecimentos da administração 

pública, podendo assim descobrir as falhas da gestão. O 

Vereador comentou sobre os tramites legais da CEI e também de 

uma possível CPI, em seguida disse que é muito necessária uma 

reforma administrativa em Naviraí, afirmando que o prefeito 

atual aumentou o número de gerentes para cento e setenta e 

oito, sendo que havia prometido em campanha reduzir o número 

de gerentes que antes já era considerado alto. Klein disse ainda 

que é a favor de trabalhar-se com secretarias, pois as gerencias 

elevam muito o salário desses gerentes que variam de cinco a 

quatorze mil reais mensais.  

 

Vereador Ederson solicitou a palavra pela ordem, e afirmou que 

prometeu a si mesmo que sobre a operação Athenas, nunca se 

furta de defender, pois os vereadores cassados naquela ocasião 

foram cassados por interesse dos suplentes, não por crimes 

políticos e que a maioria dos suplentes que assumiu naquela 

ocasião não conseguiu se eleger nas urnas. 

 

Vereadora Rosangela fez o uso da palavra e afirmou que é 

fundamental para a população saber o posicionamento dos 

vereadores e que estão na casa de Leis pois a População de 

Naviraí os confiou essa chance e que não vai aceitar pessoas 

querendo se auto promover nas custas dos vereadores e que 
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sempre que for tentado irá reagir. Em seguida a vereadora 

afirmou que existem pessoas que esperam uma retaliação por 

parte dos vereadores e que Naviraí está passando por muitas 

dificuldades e que cada vez mais investe-se em saúde no 

Município e que atualmente oitenta e dois por cento do repasse 

estão concentrados na folha de pagamento. Afirmou ainda que 

por muitas vezes é criticada por acompanhar de perto o Prefeito 

e que independente das criticas continuará próxima ao Prefeito, 

assim como também estará próxima à deputados, pois assim 

estará adquirindo conhecimento e experiência. A vereadora disse 

ser igual a todos, ter falhas e que busca errar menos e acertar 

mais, e que a saúde está de mal a pior e que devido essa 

investigação, devido a iniciativa poderão tomar os rumos 

corretos, e que a principio, diante das situações nota-se que 

falta gerencia e oitenta e dois por cento investidos em folha de 

pagamento não é aceitável, pois é um valor muito alto e que 

empresa alguma consegue se manter investindo tal índice em 

folha de pagamento. A vereadora afirmou ainda que não basta ao 

prefeito ser honesto, mas que também tem que ser ágil quando 

fala-se de saúde, pois trata-se da vida e bem estar das pessoas, 

disse também que Naviraí precisa de alguém que vise o 

desenvolvimento e melhores condições ao povo. Por fim a 

Vereadora afirmou que o atual Prefeito é um grande advogado, 

mas que o Município precisa de um Prefeito, um administrador 

para o povo, a vereadora afirmou ainda que torce para que a CEI 

resulte em CPI e que será a favor, pois fará a vontade do povo. 

 

Vereador Josias fez o uso da palavra e iniciou sua fala afirmou 

que o saúde é um tema difícil de ser debatido, disse ainda 

afirmar e ratificar sua fala, pois vivemos em um momento 

terrível de crise politica e econômica. O Parlamentar afirmou que 

o Prefeito tinha consciência que não seria fácil gerir a 
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administração do Município, pois assumiu a principio, uma 

administração com dívidas, e por situações relacionadas ainda a 

administração passada a atual vê dificuldades. Josias afirmou 

ainda que as coisas vão melhorar assim como estão, disse também 

não estar defendendo o Prefeito, disse também ser a favor da 

abertura da CPI e que a CEI estará norteando esse processo de 

CPI para que sejam tomadas as medidas cabíveis sobre a 

administração. O Vereador afirmou que foi gasto muito dinheiro 

em saúde, e como foi levantado pela CEI não há corrupção, que o 

Prefeito é um homem justo e correto, afirmou também que não 

haverá corrupção na gestão atual, Josias disse também que é 

falta de gerencia a má administração da pasta da saúde. O 

Parlamentar disse ainda que a indignação popular é aceitável, pois 

foram gastos milhões em saúde e sequer remédios existem na 

farmácia municipal, o vereador disse também que o erro do 

prefeito foi escolher gerentes incompetentes e que foi pedido 

várias vezes pelos parlamentares que o prefeito trocasse o 

gerente de saúde, e o mesmo não o fez, culminando assim nessa 

situação calamitosa que o município vive.  

 

Vereador Ederson fez o uso da palavra em prol da liderança 

partidária e afirmou que fica admirado com as palavras do 

vereador Josias defendendo o Prefeito Municipal, disse ainda 

que fica admirado com conversas que não tem fundamento, que é 

obrigação do prefeito não ser corrupto, Ederson disse também 

que o vereador Josias é fiel ao mandato do Prefeito Izauri. O 

vereador afirmou também que a culpa da situação da saúde é de 

má gestão, não de administrações anteriores e que o silencio dos 

bons é o que o deixa indignado, afirmou ainda que espera a 

presença do vereador Josias esteja junto na CPI. 

Vereador Josias fez o uso da palavra em prol da liderança 

partidária, afirmou ainda que respeita o vereador Ederson e que 
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o respeita, assim como o vereador Ederson o respeita, metendo a 

faca e alfinetando. 

 

Presidente informou que cópia dos Autos do Processo será 

encaminhada ao Ministério Público e ao Poder Executivo 

Municipal para adoção das medidas cabíveis. 

 

Presidente colocou em votação a admissão da acusação contra o 

Prefeito Municipal José Izauri de Macedo e solicitou que ao ser 

chamado manifeste-se favorável ou contrário. 

 

Presidente declarou a acusação contra o Prefeito Municipal José 

Izauri de Macedo aprovada por unanimidade. Em seguida 

informou que seria realizado o sorteio para formação da 

comissão processante, conforme parágrafo 8º do artigo 80 da lei 

orgânica municipal, estando impedidos de participar os 

denunciantes. 

 

Segundo Secretário Símon informou que seria iniciado o 

processo do sorteio para nomear a nova comissão, Símon 

informou também que os vereadores desimpedidos de 

participarem da CPI seriam: Vereador Cláudio, Vereador 

Ederson, Vereador Eurides, Vereador Josias, Vereador Júnior, 

Vereadora Cris e Vereadora Rosângela. Em seguida Símon 

informou que o presidente da Casa de Leis também seria 

impedido de participar da comissão, assim como os vereadores 

que assinaram a CEI 

 

Presidente informou que serão sorteados três nomes e em 

seguida seriam definidos o Presidente, Relator e Membro da 

Comissão. 
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Segundo Secretário Símon informou que os vereadores Ederson 

Dutra, Rosângela Farias Sofa e Eurides Rodrigues, foram os 

nomes sorteados conforme a ordem citada. 

 

Presidente informou que a sessão seria suspensa por cinco 

minutos para que os membros sorteados possam se reunir e 

eleger a presidência e a relatoria, conforme Parágrafo 8º do 

Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal. 

 

Após o prazo de cinco minutos a Sessão teve seu reinicio, e o 

Presidente informou que a Comissão Processante ficou formada 

da seguinte forma:  

Presidente: Vereador Ederson Dutra; 

Relator: Vereadora Rosângela Faria Sofa; 

Membro: Eurides Rodrigues. 

 

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 três dias do mês de 

abril do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 Marcio André Scarlassara 

        1º Secretário 

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 
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