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Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas 

e dezesseis minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste, 

deu-se início às oitivas das testemunhas conforme reunião realizada na data de onze 

de agosto de dois mil e vinte e um da Comissão Processante, nomeada através da 

portaria n.° 024/2021 e despacho do Presidente da Comissão. Conforme 

estabelecido, na data de hoje foi ouvida a senhora Adriane Assis Leal, RG 

47.969.634-2 - SP, cujo áudio será degravado e acompanhará o presente Termo de 

Declaração que vai,

Saldanha
inado por mim e pelos demais membros. Rozelia de Fátima

'/O

JAURI FERNANDES DE ABREU - Presidente 

LAURINDA LOPES DAMIÃO — Relatora 

DANIELA KUNRATH DA LUZ - Membro-10^ O JA do Âi
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DEGRAVAÇÃO ÁUDIO ADRIANE LEAL - 18/08/2021

■/ y \</iJAURI: Boa tarde senhora Adriane Leal! £
O

ADRIANE: Boa tarde.

JAURI: Um documento com foto, por favor.

JAURI: Seu nome?

ADRIANE: Adriane Assis Leal.

JAURI: Sua idade?

ADRIANE: vinte e nove anos.

JAURI: Seu estado civil?

ADRIANE: Divorciada.

JAURI: E sua...e sua...e seu estado civil... é...sua residência?

ADRIANE: Moro no Povoado do Rio Liso, no município de Santa Maria do Oeste. 

JAURI: Sua profissão?

ADRIANE: Estudante.

JAURI: Lugar onde exerce suas atividades profissionais?

ADRIANE: Faço estágio voluntário no Pronto Atendimento de Santa Maria do Oeste.

JAURI: A senhora está aqui para ser ouvida a respeito da denúncia protocolada no 

dia nove de julho de dois mil e vinte um pelo senhor Ozeias da Rosa Boiko, na qual 

o senhor Oscar Delgado, atual prefeito municipal figura como acusado, a qual relata 

as seguintes ilegalidades investigadas pela comissão processante zero um, dois mil 

e vinte um. A denúncia, fundamento do presente processo administrativo, narra, em 

síntese, que o denunciado, na qualidade de Prefeito Municipal teria cometido as 

seguintes infrações: Um - Fura-fila alega que existe um cronograma para a vacinação 

do Covid-dezenove, e que a primeira dama foi vacinada burlando o cronograma e o 

plano de vacinação. Dois -Que houve fraude em licitação “mais um caso em que a
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primeira dama, usa de sua posição para sem fundamento algum interferir na 

Administração Pública, na área da saúde. No caso da contratação de funcionários 

para a saúde sem o devido processo legal. Foi de conhecimento de todos que fora 

realizada a contratação de funcionários para a secretaria de saúde do município, 

porém sem nenhum processo licitatório ou convênio para a contratação. Após 

noventa dias foi realizado um certame para a “contratação de serviços de 

profissionais na área da saúde, para atuação na secretaria municipal” alega que a 

empresa que sagrou vencedora está apenas cumprindo as ordens da primeira dama. 

Três - Demissão - outro caso vem à tona é a demissão do Médico Douglas Pereira 

Carniel, o qual sem nenhuma justificativa foi simplesmente dispensado do seu 

trabalho como médico, junto a secretaria de saúde de Santa Maria do Oeste. 

Ressalta- se que a demissão ocorreu diretamente por ordem da primeira dama do 

município. Quatro -Remanejamento - mais um fato que vem ao conhecimento e o 

remanejamento de funcionários, sem nenhuma justificativa, sendo realizados apenas 

para satisfazer a vontade da primeira dama, como por exemplo, o caso da 

funcionaria Maria Alevandra de Lima, a qual trabalha no colégio na localidade de 

Estrela do Oeste, sendo transferida para a Unidade de Saúde da localidade de Ouro 

-Verde” Remanejamento esse realizado sem qualquer justificativa sendo, somente 

uma vontade da primeira dama, com o simples intuito de prejudicar ou beneficiar 

quem a lhe convém. Cinco - Autoritarismo - também chama a atenção o fato da 

primeira dama, deter todo o controle da administração, sendo que através de relatos 

de funcionários todas as compras de equipamentos ou materiais, abastecimentos de 

veículos, absolutamente tudo tem que ter a autorização da primeira dama. Diante 

dos casos/fatos narrados fica claramente demonstrado que a administração pública, 

vem sendo exercida com autoritarismos, fraudes, um total desrespeito com os 

munícipes do município, não tendo o então prefeito municipal nenhuma 

responsabilidade com a administração pública. Seis -Licitações fraudulentas- 

seguem em anexo certames em que a administração pública realizou processo de 

dispensa trinta e um dois mil e vinte e um, inexigibilidade zero quatro, zero cinco e
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zero seis dois mil e vinte e um, onde existem fortes indícios de fraudes. Síntese do 

fatos da denúncia. sfZ

JAURI: A senhora é parente de alguma das partes inicialmente mencionadaf|

ADRIANE: Não

JAURI: A senhora promete dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado 
conforme prevê o artigo duzentos e três do cpp?

ADRIANE: Sim

JAURI: Então eu advirto que a senhora será ouvida na condições de testemunha, 
podendo responder por crime de falso testemunho previsto no artigo três quatro dois 
do código penal

ADRIANE: Ok

JAURI: Sobre os fatos, o que a senhora tem a dizer?

ADRIANE: Tá, sobre o primeiro fato do fura-fila né, existe né de fato um cronograma 
a ser seguido ao qual (?) regalia né, isso é incontestável, se você puxar pelo sistema 
que ela recebeu a vacina antes do prazo, mas eu não tive acesso, não trabalhava lá 
na época, mas é, isso é incontestável. Sobre as licitações fraudulentas eu não sei 
nada a respeito, (?) fiquei sabendo há pouco tempo né, trabalho lá, faço estágio 
voluntário, conheço todos os profissionais, os quais são excelentes por sinais, e dão 
o máximo de si lá pra ajudar na saúde, porém referente a licitações, esse tipo de 
coisa realmente eu não sei nada a respeito, então não posso opinar.

JAURI: Sobre os fatos, o que a senhora tem a dizer...a senhora trabalha na 
administração pública de Santa Maria do Oeste, desde quando?

ADRIANE: Iniciei meu estágio em...no final do mês de maio, agora não me recordo 
o dia exato, mas desde o mês de maio eu...eu faço estágio voluntário no Pronto 
Atendimento, é no período de seis horas, semanas eu faço três dias, na outra 
semana eu faço dois dias.

JAURI: Qual cargo ocupa, e onde exerce atividade atualmente?

ADRIANE: Estagiária de técnico de enfermagem 

JAURI: Quem realizou sua contratação?
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ADRIANE: Na verdade não foi uma contratação, a princípio seria estágio pra pagác 
horas do curso no qual eu ainda realizo né, então foi conversado com a secretária 
de saúde Daiane e ela autorizou, né assinou toda documentação mandada pela 
escola, pelo CEEP, aí quando eu iniciei, é, um tempinho depois, acho que umas duas 
semanas depois, falaram que não ia valer mais pra carga horária, não seria mais 
estágio obrigatório e aí foi me permitido continuar como estágio voluntário, mais 
pra...pra o meu benefício de aprendizagem.

JAURI: Sabe se a primeira-dama estava todos os dias nos centros de saúde do 
município?

ADRIANE: Praticamente todos os dias, principalmente no período da manhã.

JAURI: De quem você recebia ordem?

ADRIANE: Do secretário...do secretário não, desculpa, do enfermeiro chefe que é 
quem me supervisiona (?) dos médicos, mas assim, nada administrativo, totalmente 
parte técnica mesmo, realização de procedimentos, saturas, totalmente voltado pra 
saúde, ordens diretas eu nunca recebi de ninguém, fora o pessoal da equipe de 
enfermagem.

JAURI: Já viu a primeira-dama dando ordens na saúde?

ADRIANE: [silêncio]...diretamente não.

JAURI: Qual setor a primeira dama ficava dentro da saúde?

ADRIANE: Ela ficava no PA, no Pronto Atendimento, mas assim não por muito 
tempo, sempre passava lá e conversava com as pessoas e geralmente ela ficava 
mais na sala da secretária de saúde e da Elizete acho que é diretora né, ficava mais 
na sala com as duas.

JAURI: Já recebeu ordens direta da primeira dama?

ADRIANE: Não.

JAURI: Sabe se a primeira dama realizava transferências de pacientes?

ADRIANE: Pelo menos na época que eu estou trabalhando lá não, todas as 
transferências sempre foram feitas pela equipe de saúde, o que ela fazia era, ah o 
paciente chegava lá pra ser atendido né, não era urgência e emergência então a 
gente encaminhava pro posto de saúde né, tem uma hierarquia, tem uma ordem a 
ser seguida, aí o paciente voltava e ah, eu falei com a Irene e ela pediu pra vir aqui, 
aí a gente realizava atendimento mesmo não sendo urgência e emergência.



CÂMARA MUNICIPAL DE SAHTA MARIA DO OESTE - IW /
CNPJ: 95.684.585/0001-12 fl

/QjiRua Alexandre Kordiak, 87 - Centro - Santa Maria do Oeste - PR, CEP: 85230
Fone/Fax: (042) 3644 1129/3644 1149/3644 1363 

E-mail: camaramunicipalsmo@gmail.com
99 V6

JAURI: Sabe se a primeira dama realizava compras de equipamento, abastecimehTõ 
de veículos e outra compras, fornecia requisições para realizar tais compras?

ADRIANE: De abastecimento de veículos (?) eu não sei, que eu sei assim, que a 
gente ficou sabendo foram a compra dos equipamentos de...de...oxigênio sabe, para 
pacientes de Covid, foram é...comprados três equipamentos, dos quais eram 
fornecidos pelo Estado né, de obrigação do Estado fornecer esses equipamentos, 
porém, foram efetuadas três compras desses equipamentos, aí agora de 
abastecimento de veículo, essas coisas eu não faço ideia não.

JAURI: Sem mais perguntas. Deixo a palavra para defesa. Não tendo perguntas, 
abro a palavra para perguntas dos membros da comissão. Tem alguma palavra, 
alguma pergunta Dani?

DANIELA: Licença pra fazer a pergunta.

JAURI: Sim

DANIELA: Sobre...sobre...só...sobre as compras que aqui diz, sabe se a primeira 
dama realizava compras de equipamentos? É...pelo que você falou ouvia boatos, 
mas nunca viu ela fazendo as compras, ou viu?

ADRIANE: Não vi, não. Nunca vi.

DANIELA: Só boatos?

ADRIANE: Das compras desses equipamentos foram efetuadas as três compras, 
dos três equipamentos, foi bem no ápice do Covid aqui na cidade. Agora, ah, eu vi 
ela efetuando tal compra...não nunca vi ela efetuando nenhuma compra.

DANIELA: É isso. Obrigada

JAURI: A senhora tem alguma pergunta dona Laurinda?

LAURINDA: Não, sem mais perguntas dispenso a palavra, a defesa e meu muito 
obrigado.

ADRIANE: De nada!
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TERMO DE DECLARAÇÃO 

COMISSÃO PROCESSANTE

PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO N.° 001/2021

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas 

e quarenta e quatro minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Santa Maria do 

Oeste, deu-se início às oitivas das testemunhas conforme reunião realizada na data 

de onze de agosto de dois mil e vinte e um da Comissão Processante, nomeada 

através da portaria n 0 024/2021 e despacho do Presidente da Comissão. Conforme 

estabelecido, na data de hoje foi ouvida a senhora Maria Alevandra de Lima, CPF 

042.875.229-23, cujo áudio será degravado e acompanhará o presente Termo de 

Declaração que v^Las^inado por mim e pelos demais membros. Rozelia de Fátima 

Saldanha TtTo

JAURI FERNANDES DE ABREU - Presidente £ /a<

LAURINDA LOPES DAMIÃO - Relatora aOXS)

)d./ a tC\, rín /S,vDANIELA KUNRATH DA LUZ - Membro £3
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DEGRAVAÇÃO ÁUDIO MARIA ALEVANDRA DE LIMA- 18/08/2021

JAURI: Boa tarde senhora Maria Alevandra de Lima!

MARIA ALEVANDRA: Boa tarde.

JAURI: Um documento com foto, por favor.

JAURI: Seu nome?

MARIA ALEVANDRA: Maria Alevandra de Lima.

JAURI: Sua idade?

MARIA ALEVANDRA: Trinta e nove anos.

JAURI: Seu estado civil?

MARIA ALEVANDRA: Casada.

JAURI: E sua residência?

MARIA ALEVANDRA: Assentamento Estrela do Oeste.

JAURI: Sua profissão?

MARIA ALEVANDRA: Auxiliar de serviços gerais.

JAURI: Lugar onde exerce suas atividades profissionais?

MARIA ALEVANDRA: No momento Assentamento Estrela do Oeste.

JAURI: A senhora está aqui para ser ouvida a respeito da denúncia protocolada no 

dia nove de julho de dois mil e vinte um pelo senhor Ozeias da Rosa Boiko, na qual 

o senhor Oscar Delgado, atual prefeito municipal figura como acusado, a qual relata 

as seguintes ilegalidades investigadas pela comissão processante zero um, dois mil 

e vinte um. A denúncia, fundamento do presente processo administrativo, narra, em 

síntese, que o denunciado, na qualidade de Prefeito Municipal teria cometido as 

seguintes infrações: Um - Fura-fila alega que existe um cronograma para a vacinação 

do Covid-dezenove, e que a primeira dama foi vacinada burlando o cronograma e o 

plano de vacinação. Dois -Que houve fraude em licitação “mais um caso em que a
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primeira dama, usa de sua posição para sem fundamento algum interferir/n, 
Administração Pública, na área da saúde. No caso da contratação de funcionâfjos 

para a saúde sem o devido processo legal. Foi de conhecimento de todos que\^.í^ 

realizada a contratação de funcionários para a secretaria de saúde do municípiu^ 

porém sem nenhum processo licitatório ou convênio para a contratação. Após 

noventa dias foi realizado um certame para a “contratação de serviços de 

profissionais na área da saúde, para atuação na secretaria municipal” alega que a 

empresa que sagrou vencedora está apenas cumprindo as ordens da primeira-dama. 

Três - Demissão - outro caso vem à tona é a demissão do Médico Douglas Pereira 

Carniel, o qual sem nenhuma justificativa foi simplesmente dispensado do seu 

trabalho como médico, junto a secretaria de saúde de Santa Maria do Oeste. 

Ressalta- se que a demissão ocorreu diretamente por ordem da primeira dama do 

município. Quatro -Remanejamento - mais um fato que vem ao conhecimento e o 

remanejamento de funcionários, sem nenhuma justificativa, sendo realizados apenas 

para satisfazer a vontade da primeira dama, como por exemplo, o caso da 

funcionaria Maria Alevandra de Lima, a qual trabalha no colégio na localidade de 

Estrela do Oeste, sendo transferida para a Unidade de Saúde da localidade de Ouro 

-Verde” Remanejamento esse realizado sem qualquer justificativa sendo, somente 

uma vontade da primeira dama, com o simples intuito de prejudicar ou beneficiar 

quem a lhe convém. Cinco - Autoritarismo - também chama a atenção o fato da 

primeira dama, deter todo o controle da administração, sendo que através de relatos 

de funcionários todas as compras de equipamentos ou materiais, abastecimentos de 

veículos, absolutamente tudo tem que ter a autorização da primeira dama. Diante 

dos casos/fatos narrados fica claramente demonstrado que a administração pública, 

vem sendo exercida com autoritarismos, fraudes, um total desrespeito com os 

munícipes do município, não tendo o então prefeito municipal nenhuma 

responsabilidade com a administração pública. Seis -Licitações fraudulentas- 

seguem em anexo certames em que a administração pública realizou processo de 

dispensa trinta e um dois mil e vinte e um, inexigibilidade zero quatro, zero cinco e

<& /
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zero seis dois mil e vinte e um, onde existem fortes indícios de fraudes. Síntese do 

fatos da denúncia.
yftSSÂOpo

Sr$
Já1

JAURI: A senhora é parente de alguma das partes inicialmente mencionadasF|\ v

MARIA ALEVANDRA: Não

JAURI: A senhora promete dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, 
conforme prevê o artigo duzentos e três do cpp?

MARIA ALEVANDRA: Prometo.

JAURI: Então eu advirto que a senhora será ouvida na condições de testemunha, 
podendo responder por crime de falso testemunho previsto no artigo três quatro dois 

do código penal

MARIA ALEVANDRA: Ok

JAURI: Sobre os fatos, o que a senhora tem a dizer?

MARIA ALEVANDRA: OK

JAURI: A senhora trabalha na administração pública de Santa Maria do Oeste, desde 

quando?

MARIA ALEVANDRA: Desde de dois mil e dez, desde de abril de dois mil e dez.

JAURI: Qual o cargo que ocupa, e onde exerce atividade atualmente e pra qual local 
é concursada?

MARIA ALEVANDRA: Eu ocupo o cargo de auxiliar de serviços gerais, e fui 
concursada no ano de dois mil e dez, passei em primeiro lugar no concurso e assumi 

Assentamento Estrela do Oeste onde permanecí até o começo do ano, e no 
momento eu atuo no Assentamento Estrela na Escola Paulo Freire.

JAURI: A Senhora foi transferida de local de trabalho neste ano?

MARIA ALEVANDRA: Sim, no começo do ano, no dia três, pera lá, no dia oito eu 
comecei na unidade de saúde do Ouro Verde.

JAURI: Onde exercia suas atividades antes de ser transferida, quando foi transferida 

e pra onde?

MARIA ALEVANDRA: Eu exercia minhas atividades na Comunidade do 
Assentamento Estrela, na escola Paulo Freire aonde eu assumi o concurso e

9P /eòp"1

no
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permanecí por onze anos, aí no começo do ano a Primeira Dama, ela me convidpy 

dia primeiro de fevereiro para está participando de um mutirão de limpeza/áa 

unidade de saúde do Ouro Verde, e então ela me convidou, era uma segunda fé|a, 
na terça feira eu fui pra lá, ela passou o horário que o carro passava 
mim ir junto e eu me disponibilizei, aí como no momento eu não estava trabalhan 
ainda na escola né, e era um trabalho voluntário eu fui junto com eles prestá esse 
serviço, daí chegando lá na unidade ela, já havia uns comentários durante o tempo 
que a gente efetuava a limpeza de que eu estava sendo remanejada pra lá, não era 
do meu conhecimento né, ai mais algumas enfermeiras já que eu não cito o nome 

não conheço, não conheço muita gente da área de saúde, mais elas já

1no

em casa
5? ap /ediow

por eu
comentavam do meu remanejamento pra localidade do Ouro Verde, aí a gente né, 
fez a limpeza, quando a gente tava terminando a limpeza a Primeira Dama se dirigiu 
onde eu estava esfregando um pano na lavanderia e me comunicou que ela estava 

transferindo pro Ouro Verde, pra unidade do Ouro Verde, eu perguntei pra ela 
que ficaria o Assentamento Estrela né, ela falo pra mim que estava fechando

me
como
uma vaga no Estrela e que estava me remanejando pra lá, então, bem ai a gente 
não teve muito dialogo né, eu apenas perguntei pra ela isso, e ela me passou as 
funções que eu iria exercer na comunidade lá, na unidade que era a cozinha e a 
limpeza todos os dias e o horário que o carro passaria ali em casa pra me levar lá 
pra unidade de saúde, aí eu procurei o Prefeito no dia seguinte pra mim perguntar, 
pra gente conversar e tal, marquei um horário com ele, mandei uma mensagem no 
whatsapp dele, marquei um horário pra me receber, eu vim até a prefeitura na hora 
e no dia combinado, eu cheguei ali me comunicaram que ele não estava na 
prefeitura, que ele havia saído que era pra mim voltar mais próximo das cinco horas 

voltei próximo das cinco e ele não estava novamente, isso foi numa quinta-feira, 
aí na sexta feira eu fiquei em casa e na segunda eu comecei na unidade do Ouro
e eu

Verde.

JAURI: Quem lhe avisou que seria transferida?

MARIA ALEVANDRA: A Primeira Dama Irene.

JAURI: Quem a fez sua transferência de local?

MARIA ALEVANDRA: Eu não tive conversa com ninguém além da Irene, nesse 

período só com ela mesmo.

JAURI: Já viu a Primeira Dama Irene trabalhando na saúde?

MARIA ALEVANDRA: Há algumas vezes, lá na unidade mesmo ela foi uma vez só, 
na unidade de saúde onde eu trabalho ela foi uma vez só.
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JAURI: Sabe se a Primeira Dama estava todo dia no centro de saúde do Municíç^^ss^s 

MARIA ALEVANDRA: Não, não sei dizer, não é do meu conhecimento.

JAURI: Você recebeu alguns pedidos de serviço de saúde pela primeira Dam
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MARIA ALEVANDRA: Não

JAURI: O Senhor Prefeito teve conhecimento da sua transferência, se sim o que lhe 

falou?

MARIA ALEVANDRA: Eu creio que ele teve sim, teve por que eu mandei essa 
mensagem pra ele, só que a gente não chegou conversar não, não deu, não 
consegui encontrar ele, então nóis não conversamos.

JAURI: Sem mais perguntas. Deixo a palavra para defesa. Não tendo perguntas, 
abro a palavra para perguntas dos demais membros da comissão. Tem alguma 
pergunta Vereadora Dani?

DANIELA: Sim senhor Presidente.

DANIELA: Eu gostaria que a senhora Maria Alevandra me confirmasse só alguns 
itens aqui. A Senhora trabalhava na Escola Paulo Freire no Estrela do Oeste?

MARIA ALEVANDRA: Sim

DANIELA: É durante a pandemia, e tinha atividades no colégio, na escola ou estava 

fechado?

MARIA ALEVANDRA: Não, tinha atividades sim, era remota mais tinha atividade, a 

gente ia.

DANIELA: Em quantas pessoas trabalhavam junto com a Senhora no mesmo setor? 

MARIA ALEVANDRA: Nos éramos em duas funcionárias.

DANI: Em duas, e quando pediram pra senhora, ir pro Ouro Verde eles deram 
alguma justificativa, se era por falta de funcionário?

MARIA ALEVANDRA: Não, na verdade não, a Irene ela só falo que ela estava me 
transferindo e ela não me justificou muito, até por que eu falei a gente não teve um 
diálogo, ela falou que tava me transferindo, estava fechando a vaga do Estrela e 
passou as funções que eu iria exercer lá.
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DANI: A Senhora é concursada para serviços gerais no Município 

especificamente pra Escola?

MARIA ALEVANDRA: Sim, na verdade o meu concurso é para o Município, mai^j 
tenho uma estabilidade no Assentamento Estrela pelo tempo que eu permanecí ibí. 
onze anos de serviço.

DANI: Sim e a Senhora chego conversa com o Prefeito nos últimos dias em relação 

a isso?

MARIA ALEVANDRA: Nos fizemos uma notificação, eu procurei meu Advogado 
Doutor Geraldo, a gente notificou ele o dia seis de junho e agora depois de um certo 
período, dia quatro ele me chamo pra uma conversa e me realocou ao meu local de 

trabalho.

DANI: Então agora a Senhora está trabalhando na sua localidade?

MARIA ALEVANDRE: Agora sim.

DANI: Agora volto as atividades né?

MARIA ALEVANDRA: Agora sim, agora a gente tem atividades normal todos os dias. 

DANI: É isso Senhor Presidente.

JAURI: A Senhora tem alguma pergunta Dona Laura?

LAURA: No momento não, mas deixo a palavra se a Vereadora Mariely quiser fazer 
alguma pergunta ou o Vereador Aguinaldo. Então sem nem mais pergunta deixo a 
palavra para a defesa e dispenso a testemunha, meu muito obrigado.

MARIA ALEVANDRA: Obrigada vocês.

JAURI: Alguma pergunta pelos Senhores Vereadores que acompanha a oitiva?

JAURI: O Senhor tem alguma coisa pra completar?

GERALDO (advogado da testemunha): Pois não 
primeiramente os nossos cumprimentos a essa Comissão Processante em especial 
ao trabalho que está sendo realizado, a gente tem analisado pelas questões, a 
câmara aqui, está sendo conduzido de forma correta os trabalhos, então a gente 
parabeniza vocês por isso, os cumprimentos a Vereadora Laurinda né que faz parte 
dessa comissão, a Vereadora Daniela, os demais membros dessa casa, o Senhor 
Presidente Alcides, o vereador Aguinaldo e a Mariely, vossos cumprimentos. 
Gostaria só de relatar que no depoimento da testemunha ela relatou no dia seis o

fÍ/
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muito obrigado Jauri
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protocolo da nossa notificação, de junho, e na verdade foi dia vinte e três de Íunfe 
a gente nessa oportunidade gostaria de protocolar né uma cópia dessa notifica^ 

extrajudicial que a gente estabeleceu um prazo e relatou os fatos ao administram^ 
do executivo, o Senhor Oscar Delgado, e o mesmo não contra- notificou 
decorrendo o prazo em albis, decorrendo o prazo em branco e posterior quase dois 
meses, aí ele convocou a Alevandra e remanejou ela pro trabalho de inicial, onde 

ela prestou concurso, então nessa oportunidade, se haver pertinência dessa casa 
em receber a notificação, a gente gostaria de deixar uma cópia pra vocês 

fundamentar a Comissão Processante.

JAURI: Sim, pode ser.

m

M
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CNPJ; 95.684.544/0001-26
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Rua José França Pereira. 10
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ESCLARECIMENTOS - RESPOSTA^
Ref.:- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -

ATO ARBITRÁRIO DO ENTE MUNICIPAL
%

NOTIFICANTE; MARIA ALEVANDRA DE UMA, brasileira, casada, servidora 
publica. Portadora do Rg n° 8.707.284-3, devidamente inscrita no CPF nc 
042.875.229-23, residente e domiciliada no assentamento Estrela do 
Oeste-Pr, CEp; 85.230-000, por seu advogado e procurador, ao final 

assinado e identificado, cópia de mandato em anexo;

MAR/A DO OESTE, CNPJ;NOTIFICADO; MUNICÍPIO DE SANTA
95.684.544/0001-26, Endereço Rua José França Pereira, 10 Bairro: Centro 

- Santa Maria do Oeste/PR, CEP 85230-000, vem pela presente 

NOTIFICAR EXTRAJUDICIALMENTE esse órgão publico, para REMOVER g 

notificante restabelcendo-a para o seu anterior local de trabalho, quai. 
seja. Escola Municipal do Campo Paulo Reglus Neves Freire^

A NOTIFICANTE signatária, como e de conhecimento 

dos representantes legais da Notificada, é SERVIDORA PUBLICA lotada 
desde dos idos do ano de 2010 permanente no cargo do serviço 
publico como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal do Cam|X)
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Pnulo Reqlus Neves Freire, conforme termo de posse de 15 de AbrU 

dR 2010. e decreto municipai nc 49/2010;

o
ultrapassado o período probatório_,__elOcorre aue

da efetivação do concurso publico a NOTIFICANTE_,\^ 

Fscola Municipal do Campo Paulo Reqlus Neves

%
desde do inicio.
sempre trabalhou na
Freire.

Pontudo sem aualauer motivação plausível, a ilustre

"Primeira Dama" do município REMOVEU a notificante para ptesiai o
Unidade de Saúde da Comunidade Ouro Verde,serviço publico na 

ademais com acumulo de função.

Considerando que nào teve motivação plausível 
REMOÇÃO da servidora notificante, ocorre que a Esposa dopara a

Senhor Prefeito, declarou a notificante que seria removida sem qualquer 
motivo do local em prestava habitualmente seus trabalhos, ocorrendo 

ato como ilegal e irregular, haja vista a falta de motivaçãoassim o 
idônea.

Inobistante, o ato, não queremos crer que tal 
deu por motivação política, apesar que possíveis provas

assim ainda mais caracteriza a
ocorrerá o

remoção se
poderão ser apresentadas, o que 
responsabilidade do representante municipal, bem como 

município em responder por indenização.

Considerando por fim aue no decorrer do presente
o cargo,ano até a presente data, desde aue o Senhor Prefeito assumiu 

r^movRu a NOTIFCANTE. sem motivo justificável, temos portanto que
imediatamente restabelecida no local original de 

trnnalho. sob pena de incorrer em indenização o ente publico, 
RntRnãimento pacificado pela Egrégia lurisprudência do

merece a mesma ser
seu
conforme
T.I/PR, senão veiamos;
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ADMINtSTRATtVO. RECURSO íNOMINADO. SERWDORK PÚBi^O» ^ REM0ÇA0

Estado co Parana _________ ______por
no ménto.^^R£EcuR5r::™^"-“-^t:sr;:s79s.

nos exatos termos -• • 07 2Q16)
Pede: udncnâriio
negai-ine provimento
r.20J5.S.l6.0tSa - Cuntiba - Rei. iuiza Renata Riceno Bau -

Encontrado an, SERVIOORIS ™ ™
LOCAUDADE DIVERSA. DEVIDA ^DEN^AÇA°0P^0Requ7alenK a um subsidie msnsal do nr.es de

C,,,i. Calculo de venementos. de presoiçào ao fundopara
remocáo
de direito afastada Prestação de trato sucessivo

REMOÇÃO ensejou apenas por
articulado por interesse particulares, que dig^se de 

notificante requer, seja restabelea,d__

De modo que a

cunho político 
passagem
imedigígmente no prazo de 24 horas.

contrário a lei, essa

NOTIFICANTE esclarece por 
. a notificante foi admitida é 

Fannin Municipal do Campo 
rnntinuar de fQIOIQ

Ante ao exposto, a
concurso publico efetivo queultimo que o

nara ser prestado o serviço publico na

DO REQUERIMENTO E PEDIDO

notificante naA) Requer seja RESTABELECIDA a
Municipal do ÇamBofa^Re^JlNeves 

(^fpitivo concurso no .prazoFreire, onde predoy_o
rle ?4 horas.

do Ilustre Prefeito através 
endereço eletrônico ou físico

B) Aguardamos parecer 
de forma escrita no ■
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do procurador signatário, conforme descrito no 

rodapé.

Rs

momento, e na esperança de ser 
votos de elevada estima e

Sendo só para o
renovamos nossos 

agradecendo sua compreensão.
prontamente atendido 

insígnia consideração,'

Santa Maria do Oeste- PR, 23 de Junho 2021

Dr. GERALDO MOREIRA JUNIOR

OAB/PR n. 80591 

Advogado
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PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA

OUTORGANTE: MARIA ALEVANDRA DE LIMA, brasileira, casada, servidora, RG n 
8 707 284-3 SSP/PR inscrito no CPF n." 042,875.229-23, e domiciliado na locahdad£F/ J 
assentamento Estrela do Oeste, Rural. Mumcipio de Santa Maria do Oeste-PR, CEFJgl J 

85.230-000.

\o>f

sibye/jew ^solteiro, advogado, 'brasileiroOUTORGADO: GERALDO MOREIRA JUNIOR
devidamente inscrito na OAB/PR 80.591 com escritório profissional a Rua Generoso

Bairro Centro. CEP 85.230-000 Santa Mana do Oeste/ PR ondeKarpmski, Sala 972-B 
recebe intimações e notificações comarca de Pitanga- Pr

PODERES: A quem confere amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula ad- 
ludicia, et extra , em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem 
de direito as ações competentes e defendê-lo(s) nas contrárias, seguindo uma e outras, 
até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando, confenndo-lhe(s), ainda, 
poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, 
receber e dar quitação, agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda 
substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, proceder a 
abertura de inventários, arrolamentos e habilitações de crédito, firmar compromissos de 
mventariante. primeiras e últimas declarações (art. 991,III CPC), retirar extratos e 
consultas perante ao INSS, conferindo-lhe ainda poderes para, em seu nome, receber e

direitos hereditários, ceder ou receber direitos hereditários adar quitação, renunciar a 
título gratuito ou oneroso, fazer acordos , levantar numerários e ou renunciar ao direito 
sobre'que se funda a ação; b) - representar o(s) a(s) outorgantes perante todas as 
repartições publicas Municipais, Estaduais - (Secretaria da Fazenda) e Fedeiais 
(Secretaria da Receita Federal), podendo, em nome do(s) da(s) outorgante(s) requerer: 
pesquisas de situação fiscal, emissão de certidões, extratos de débitos, pedidos de 
isenção, parcelamentos de dívidas fiscais, firmar termos de ajuste de conduta e tudo o 
mais que e onde se fizer necessária a presença do(a)(s) outorgante(s) e o que ma^s se 
fizer necessário para o bom e fiel cumprimento deste mandato; dando tudo por bom, firme 
e valioso, perante o juízo competente, sem contudo dever de prestar contas.

Santa Maria do Oeste- PR, 18 de Maio do ano de 2021

/Ll lü n wv j í n i na02/. >
MARIA ALEVANDRA DE LIMA,

CPF n.° 042.875.229-23
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TERMO DE DECLARAÇÃO 

COMISSÃO PROCESSANTE 

PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO N.° 001/2021
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Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete 

horas e quarenta minutos Plenário da Câmara Municipal de Santa Maria do 

Oeste, deu-se início às oitivas das testemunhas conforme reunião realizada na data 

de onze de agosto de dois mil e vinte e um da Comissão Processante, nomeada 

através da portaria n.° 024/2021 e despacho do Presidente da Comissão. Conforme 

estabelecido, na data de hoje foi ouvido o senhor Douglas Pereira Carniel, CRM/UF 

035968/PR, cujo áudio será degravado e acompanhará o presente Termo de 

Declaração que vaj,rassjnpdo por mim e pelos demais membros. Rozelia de Fátima 

Saldanha

no

i'X)
0

JAURI FERNANDES DE ABREU - Presidente //, ^

LAURINDA LOPES DAMIÃO — Relatora 

DANIELA KUNRATH DA LUZ - Membr

■ i

__ ^)( i .. - '! í A i (^ \ (,L(\ ./(.u. /

DOUGLAS PEREIRA CARNIEL
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DEGRAVAÇÃO ÁUDIO DOUGLAS PEREIRA CARNIEL- 18/08/2021

JAURI: Boa tarde senhor, senhor Douglas Pereira Carniel!

DOUGLAS: Boa tarde.

JAURI: Seu nome?

DOUGLAS: Nome? Douglas Pereira Carniel.

JAURI: Sua idade?

DOUGLAS: Trinta e oito anos.

JAURI: Seu estado civil?

DOUGLAS: Solteiro.

JAURI: E sua residência?

DOUGLAS: Agora eu resido na rua dois, sem número, casa amarela, Vila Podolan.

JAURI: Sua profissão?

DOUGLAS: Médico.

JAURI: Lugar onde exerce suas atividades profissionais?

DOUGLAS: Atualmente na Prefeitura do Município de Boa Ventura de São Roque e 

consultório aqui particular, aqui no Município da Santa Maria.

JAURI: O senhor está aqui para ser ouvido a respeito da denúncia protocolada no 

dia nove de julho de dois mil e vinte um pelo senhor Ozeias da Rosa Boiko, na qual 

o senhor Oscar Delgado, atual prefeito municipal figura como acusado, a qual relata 

as seguintes ilegalidades investigadas pela comissão processante zero um, dois mil 

e vinte um. A denúncia, fundamento do presente processo administrativo, narra, em 

síntese, que o denunciado, na qualidade de Prefeito Municipal teria cometido as 

seguintes infrações: Um - Fura-fila alega que existe um cronograma para a vacinação 

do Covid-dezenove, e que a primeira dama foi vacinada burlando o cronograma e o 

plano de vacinação. Dois -Que houve fraude em licitação mais um caso em que a 

primeira dama, usa de sua posição para sem fundamento algum interferir na
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Administração Pública, na área da saúde. No caso da contratação de funcionario^^põc^^ 

para a saúde sem o devido processo legal. Foi de conhecimento de todos que 
realizada a contratação de funcionários para a secretaria de saúde do municiai

licitatório ou convênio para a contratação.

i s
!

porém sem nenhum processo 
noventa dias foi realizado um certame para a “contratação de serviços de

profissionais na área da saúde, para atuação na secretaria municipal alega que a

vencedora está apenas cumprindo as ordens da Primeira-empresa que sagrou 
Dama. Três - Demissão - outro caso vem à tona é a demissão do Médico Douglas 

Pereira Carniel, o qual sem nenhuma justificativa foi simplesmente dispensado do 

seu trabalho como médico, junto a secretaria de saúde de Santa Mana do Oeste.

demissão ocorreu diretamente por ordem da primeira dama doRessalta- se que a
município. Quatro -Remanejamento - mais um fato que vem ao conhecimento e o

nenhuma justificativa, sendo realizados apenasremanejamento de funcionários, sem
vontade da primeira dama, como por exemplo, o caso dapara satisfazer a

funcionaria Maria Alevandra de Lima, a qual trabalha no colégio na localidade de

Estrela do Oeste, sendo transferida para a Unidade de Saúde da localidade de Ouro 

- Verde” Remanejamento esse realizado sem qualquer justificativa sendo 

uma vontade da primeira dama, com o simples intuito de prejudicar ou beneficiar 

lhe convém. Cinco - Autoritarismo - também chama a atenção o fato da

somente

quem a
primeira dama, deter todo o controle da administração, sendo que através de relatos 

de funcionários todas as compras de equipamentos ou materiais, abastecimentos de

absolutamente tudo tem que ter a autorização da primeira dama. Dianteveículos
dos casos/fatos narrados fica claramente demonstrado que a administração publica, 

vem sendo exercida com autoritarismos, fraudes, um total desrespeito com os

munícipes do município, não tendo o então prefeito municipal nenhuma

administração pública. Seis -Licitações fraudulentas- 

a administração pública realizou processo de
responsabilidade com a

seguem em anexo certames em que 

dispensa trinta e um dois mil e vinte e um, inexigibilidade zero quatro, zero cinco e

onde existem fortes indícios de fraudes. Síntese doszero seis dois mil e vinte e um 

fatos da denúncia.



1 CNPJ: 95.684.585/0001-12
ua Alexandre Kordiak, 87 - Centro - Santa Maria do Oeste - PR, CEP: 85230-000

Fone/Fax: (042) 3644 1129/3644 1149/3644 1363 
E-mail: camaramunicipalsmo@gmail.com

m
F\s

JAURI: O senhor é parente de alguma das partes inicialmente mencionadas?

DOUGLAS: Não, não tenho parentesco com eles.

JAURI: O senhor promete dizer a verdade do que souber e lhe for perguntadoSÍ^P^ 

conforme prevê o artigo duzentos e três do cpp?

DOUGLAS: Sim, falarei apenas a verdade.

JAURI: Então eu advirto que o senhor será ouvido nas condições de testemunha, 
podendo responder por crime de falso testemunho previsto no artigo três quatro dois 

do código penal

JAURI: Sobre os fatos, o que o senhor tem a dizer?

DOUGLAS: (???)

JAURI: O senhor trabalhou na administração pública de Santa Maria do Oeste até 

quando?

DOUGLAS: Eu na administração não né? Como médico ali pela prefeitura até o mês 

de março.

JAURI: Qual atividade exercia e onde exercia essa atividade dentro da saúde do 

município?

DOUGLAS: Minha função de médico, atendia ali no Pronto Atendimento, das sete da 

manhã até as sete da noite e alguns finais de semana.

JAURI: Quais foram os motivos do desligamento da atividade?

DOUGLAS: O motivo Jauri, do desligamento foi umas circunstâncias de fatos que 
começou já antes de esta gestão assumir, houve algumas conversas, pediram pra 
eu e o Doutor Nilton permanecer no município, e não era da minha vontade sair do 
município de Santa Maria do Oeste, e então eu tirei uma, digamos, folga do dia três 

dia treze de janeiro, foi quando tinha recém assumido a nova gestão né, do 
Prefeito Oscar e a secretária da, de Saúde a Daiane, e conversas que nós tivemos, 
nós tinha acordado eu com a Daiane, que como eu tava trabalhando dois anos ali e 
a gente tem várias equipes de enfermeiros, técnico, eu tinha conversado com a 
Daiane que eu gostaria o pouco de escolher a equipe que eu fosse trabalhar 
motivo disso porque interfere no meu trabalho e consequentemente na, nosso 
trabalho é pros munícipes, interferiria no atendimento também, então com isso ela 
acordou, e assim foi, e ficou conversado, e eu saí e quando eu retornei, eu não 
lembro bem a data certa, mas foi pelo dia treze a quinze de janeiro, eu deparei com
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a Irene, a Primeira-Dama, lá dentro da secretaria de saúde, ali que é junto ne, 
administração junto com pronto atendimento, tem uma, separado por uma porta efaf ^ 

que aconteceu quando eu tive conversando com a Daiane à respeito disso, Por9V| 
daí surgiu que ia mudar todos os enfermeiros da unidade, porém, não sabiam ond^ 

os enfermeiros iam, pois era a Irene que iria tomar essa decisão, pois ela alegou que 
não conhecia muito bem as pessoas e que a Irene ia ajudar ela a fazer essas 

aconteceu então numa terça-feira a conversa que eu tive com Irene

%̂  sp ,eó^

escolhas, e
aonde eu levei algumas coisas que eram três situações: questão da recepção, que

não só dos médicos mas de toda equipe ali da saúde,já era uma queixa nossa 
enfermeiro, técnico, que por exemplo a partir da meia-noite no dia de semana não 
há recepção e nos finais de semana, sábados e domingos era a partir do meio-dia 
até meia-noite, então isso é uma coisa que a gente já queria melhorar e claro, por 
que isso? Porque as vezes chega ali na madrugada uma urgência, uma emergência, 
claro que não é todo dia mas pode acontecer e acaba que a equipe vai lá lá pra 
dentro atender o paciente e ficava a recepção desamparada, e esse é o motivo que 
a gente queria melhorar a recepção. Ahm o meu motivo da conversa com a Irene, foi 

que pedi pra conversar com ela na terça-feira era à respeito que eu tinha ido 
Daiane, a Daiane falou que era a Irene que escolhería os

até eu
conversar com a
enfermeiros, e eu tava um final de semana trabalhando, um antes dessa conversa

cheguei ali meio-dia e dez e não tinha ninguém na
duas técnicas de enfermagem e

na terça com a Irene e eu 
recepção, nós tava na época trabalhando com 
enfermeiro porque as unidades do interior estavam fechada e nisso a equipe me 
informou que não tinha mais recepção sábado e domingo da meia-noite, do meio- 
dia, desculpa até as cinco horas, só que eu achei estranho que era uma queixa pra 

melhorar, acabou piorando digamos né, e nisso eu mandei uma mensagem para a 
Elizete Schereiner que seria a secretária da Daiane ali né, e ela informou, desceu 
pra conversar, daí eu questionei, ela falou: a Irene quer assim, foi assim que ela me 
falou, eu falei: mas não ta certo, eu vou conversar com a Irene na segunda. Nessa 
segunda a Irene tava em Curitiba, não sei o motivo exato e acabou que eu encontrei 
ela na terça de manhã e eu pedi pra gente conversar, pois bem, por volta das dez 
onze horas da manhã eu entrei na sala da Irene que ela tinha a sala dela lá e 
conversei à respeito das questões que eu queria, não teve, saiu que a gente brigou, 
não teve alteração de voz e nem discussões, foi apenas uma conversa, e eu levei 
acho que a primeira coisa em questão, foi a questão da recepção, a Irene falou que 
ainda a prefeitura, o Oscar, o Prefeito Oscar não tinha assumido por inteiro a gestão, 
porque tinha um Promotor envolvido, por causas da questão anterior do Reinoldo, 
que foi levado algumas coisas ao Promotor e o Promotor ainda não tinha passado 
toda autonomia pra essa gestão, eu até indaguei por que, como as unidades do da, 
do interior tavam fechados, os enfermeiros tavam fazendo uma escala reduzida, 
recebendo o salário integral mas trabalhando menos que o previsto, não que a culpa
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seja deles, é porque tavam fechadas as unidades no interior, eu a até falei: então 
Irene coloca dois enfermeiros e pega um de espera e deixa na recepção, ela ouviy^ 

não disse nem sim nem não, ficou por isso, a segunda coisa que eu levei e

&©mas
questão pra Irene é a questão da... Soeli, eu trabalhei com ela na recepção por do\â\ 
anos e a Soeli sempre me ajudou muito, porque além da recepção ela fazia
dos motoristas, ajudava, ligava, então era uma pessoa que sempre dava uma mão, --- ------
e eu não sei se é verdade mas fiquei sabendo na época que tinha muita gente 
pegando algum emprego na prefeitura por indicação política e eu pedi pra Irene que 
eu gostaria da minha parte que a Soeli ficasse, ela me informou que a Soeli só ficaria 
depois de passar no PSS e eu questionei isso de outros estarem ganhando uma 
vaga de emprego e a Soeli não, ela disse que assim seria, que seria pelo PSS, e 
não teria outra outra... outro caminho a não ser esse, daí chegou no meu ponto que 
eu perguntei à respeito, porque era terça nesse dia específico teria reunião com os 
enfermeiros às seis horas da tarde e ela iria estipular o setor de cada enfermeiro, 
só que eu perguntei pra Irene: Irene hoje vai ter a reunião e eu e o Doutor Nilton não 
tamo nem ciente de nada onde que enfermeiros, não me leve a mal mas acho um 
pouco falta de respeito com a gente, porque afinal quem vai trabalhar com a equipe 
somos nós, não é a senhora nem o Prefeito, e ela me olhou e falou: mas você não é

SI-
<£■ j

o único médico aqui, pra escolher tua equipe, ahm, num tom irônico, eu falei: ta bom 
Irene, só que assim, a gente, vocês município precisam mais, não de mim, do 
médico, da figura médica do que a gente, porque tem mais vagas de emprego né; 
até Boa Ventura já tava me procurando fazia duas semanas, falei que não poderia 
devido a minha carga horária aqui tá cheia, eu falei pra Irene, falei Irene, ela falou 
quando eu questionei, ela falou; será? Eu falei: com certeza Irene, eu tenho emprego 
amanhã em Boa Ventura, vocês conseguem médico pra amanhã? Ela se calou, daí 
eu perguntei: Irene não me leve a mal, vocês questionaram tanto a administração 
passada, se eu for no Promotor hoje e passar pra ele a situação que você tá aqui 
dentro tomando ordens, é certo? Ela disse: o Prefeito quer assim, então eu falei: 
então ta bom Irene, então façam o seguinte, fale com o Prefeito ou ele acata algumas 
coisinhas que eu tô pedindo, que não é muito ou senão procura outro médico, e 
assim foi a conversa, e no final da conversa eu falei pra Irene: não me leve a mal 
porém eu não entendo o que você tá fazendo aqui dentro, porque no meu ver você 
é a esposa do Prefeito e não deveria estar aqui, e ela é claro, não gostou e fez uma 
cara assim, é assim que ele quer, como ela já tinha afirmado antes, eu levantei, ela 
quis falar alguma coisa, eu pedi licença que os pacientes já tavam fazendo uns vinte 
minutos, meia hora de conversa eu tava no horário do trabalho e eu me retirei da 
sala, então eu tive conversando com a, com a secretária Daiane e com a Elizete no 
almoço à respeito da conversa, e na verdade eu não conversei durante o almoço, eu 
esperei a gente almoçar, aí quando era quase perto da uma hora eu fui até a sala da 
Daiane pra passar o que tinha acontecido, elas ficaram me olhando com uma cara
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como não gostaram muito, só que a Daiane falou pra eu ir lá escolher minha equip^^-Â^^ 

dai eu falei, só que ela não foi, foi um tom meio irônico, ah doutor, vá Ia escolhafe, 1 
tua equipe então, vá lá, eu sentei e comecei escolher minha equipe, mas ela ja tinH$l 7 h
me avisado que não seria eu escolher, eu daria algumas opções e eles decidiríam^—-gg»/ 
daí Jauri eu tava lá sentado, eu pensei que eu não tava de acordo com as coisa que 
estavam acontecendo com a Irene estar lá dentro, não era o combinado com o 
Oscar, antes dele assumir porque o Oscar numa reunião que a gente teve antes

Irene é concursada professora do Estado vintedeles assumirem, ele falou que a 
horas, e as outras vinte horas ela faria um serviço voluntário, o que foi passado que 
seria um serviço voluntário pra saber como os pacientes estariam sendo atendidos, 
ficar ali na frente, perguntar se tava tudo ok, eu achei legal, concordei, achei ate 

bonito da parte dela fazer um trabalho voluntário de vinte horas que não seria 
necessário, porém na prática quando eu retornei desses dias de folga não era isso 
que tava acontecendo, a Irene que tava no domínio ali na gestão da Secretaria de 

Saúde, e eu até questionei a Daiane, falei ; mas como que vai ficar Daiane, voce e 
Zete é minha chefe a Elizete, a Primeira-Dama não é nada minha,minha chefe e a .

vai ficar um telefone sem fio, eu vou passar pra vocês, vocês pra ela e vai voltar,
três estariam tomando as decisões juntas, a própria Irene falouelas falaram que as

que as três era uma só nessa conversa que eu tive com ela, e dai como a primeira
tinha conversado com ela, eu fui conversar com a 

, eu resolvi pedir minha, minha demissão, 
mandou embora, mas foi decorrência das

ahm, a Primeira-Dama eu 
secretária e não gostei ambas as conversas
fui eu que pedi não foi a Irene que _
conversas que eu tive com a Primeira-Dama e com a secretária Daiane que nao ficou

olhando, achando que eu tô querendo, ah, ta 
nada demais, a recepção era pra

me

do meu agrado, pode ter gente
querendo demais, eu ainda acho que não era ~

atendimento do município, não era por mim, a questão da, da Soeli era
questão pessoal minha que eu queria realmente, e a questão da equipe era 

pessoal assim mais minha, pra, porque a gente se identifica com pessoas
diante disso eu fui até a sala da

melhorar o 
uma
uma coisa
pra trabalhar e acaba que o trabalho sai melhor, e _ ~ *
Primeira-Dama e falei que eu tava pedindo a minha demissão que eu nao ia fazer 
escala de enfermagem, ela levou um susto e falou: nossa doutor nem pra conversar, 
eu falei: mas acho que vocês, eu vim aqui conversar, só que você foi um pouco, usei 
a palavra “debochada”, a não tava querendo deixar um clima descontraído, a Daiane 
falou, eu falei; não é descontrair o clima aqui Daiane, a conversa é séria, voces nao 
tão levando a sério, e diante disso eu fui até a Prefeitura e protocolei a minha 

_ foi na terça e tive assinando na sexta-feira, porque daí ficou ali pra eu
a partir de quarta, eu não fui nem quarta, nem quinta e fui na sexta, não

nem o Prefeito

demissão, e
ir assinar,
houve mais conversa, foi isso! Ninguém me procurou pra conversar

o Vice, e ninguém mais, a Daiane me ligou as sete e pouco da noite da
Irene e com ela, que teve a reunião

Oscar nem
terça, esse mesmo dia que eu conversei com a
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dos enfermeiros e ela informou que tava pronto lá, a minha rescisão de contrato pra^p^-5^ 

eu ir assinar, daí eu questionei ela, amanhã eu não preciso trabalhar? Ela: nã/g/ 
doutor, infelizmente ta tudo certo, pode vir assinar tua rescisão, e assim foi, e nâfâl 
teve mais vínculo nenhum, nunca mais conversei nem com a Daiane, 
conversando, que eles me procuraram pra transferir um paciente vaga zero, mas foi

m

isso Jauri. Esse é meu depoimento.

JAU RI : Qual foi o motivo do teu desligamento das atividades?

DOUGLAS: O motivo do desligamento foi a Primeira-Dama ta dentro da 
administração da Secretaria da Saúde, esse foi o motivo maior, e lembrando aqui 
que eu não falei antes, o dia que a Daiane entrou na minha sala depois eu falei que 
ia pedir a rescisão, eu falei que teria mais um porém, que eu só ficaria se a Primeira- 
Dama saísse lá de dentro da administração, ela falou que isso não poderia fazer, ela 
falou: tu vai querer bater de frente com a Primeira-Dama? Eu falei: ô Daiane eu to 
aqui pra fazer o meu serviço de médico, não pra bater de frente com ninguém 
o certo é o certo e errado é errado e o que ta acontecendo é errado. Esse foi o motivo 

Jauri.

JAURI: Sabe se a Primeira-Dama estava dando, estava todo dia no Posto de Saúde?

DOUGLAS Sim. Quando eu estive lá era todo dia que ela tava lá, após minha saída 

eu não sei.

JAURI: Já viu a Primeira-Dama dando ordens na saúde?

DOUGLAS: Sim. Como ela deu pra mim e demais depoimentos de funcionários que 

me falaram

JAURI: De quem você recebeu ordem de serviço?

DOUGLAS: Ordem, como assim Jauri?

JAURI: Tipo quando o senhor trabalhava lá, quem dava as ordens pro senhor?

DOUGLAS: Era o...na época era o Clóvis né, que era o secretário junto com a Tainá 
que eu tinha uma boa relação lá, a Tainá era secretaria dele e no que eu cheguei 
não teve a não ser tudo era da Irene, eu passava pra Daiane pra Elizete e era tudo 

referenciado a Irene.

JAURI: O senhor tinha alguma relação profissional com a Primeira-Dama? Se sim, 
qual?

DOUGLAS: Não. Nunca tive.

mas
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JAURI: Sabe se a Primeira-Dama realizava transferências de paciente?

DOUGLAS: Não. Isso eu não sei dizer(???)

JAURI: Já tiveram alguns conflitos? Se sim, por qual qual motivo?

DOUGLAS: Não. Nunca tivemos. Até tivemos duas reuniões antes deles assumirem^ 

uma na minha casa com o Prefeito Oscar, só eu e ele, duas na verdade, outra eu, 
ele e a Elizete, e uma na casa do Doutor Nilton que tava a Primeira-Dama, o Oscar 
e o Vice-Prefeito e foi uma conversa agradável, nunca teve nada de desavenças.

O senhor Prefeito ficou sabendo dessa situação? Se sim. Qual atitudeJAURI:
tomou?

DOUGLAS: Sim. Ele soube porque quando a Daiane me ligou nessa terça dizendo
perguntei se o Prefeito já tava ciente, ela me falou quepra eu assinar a rescisão, eu 

ele já tinha assinado, então ele assinou(???) e ela me perguntou se eu tinha 
conversado com ele, eu falei que eu não tinha, que ele não tinha me procurado 
também então acredito que sim por ele ter assinado minha rescisão, então ele tava
ciente, ele não me procurou em momento algum.

JAURI: A Primeira-Dama influenciava nas consultas realizadas pelo senhor?

DOUGLAS: Uhm não, digamos que eu não tive esse problema não, ela nunca veio 

até a mim solicitar atendimento assim, vamos dizer pra alguém, a não ser quem 

tivesse lá pra ser atendido na fila mesmo.

JAURI: Sem mais perguntas. Deixo a palavra para a defesa. Não tendo defesa, 
pergunta, pergunto aos membros, palavra para perguntar os demais membros da 

Comissão. Ééé tem alguma pergunta vereadora Dani?

DANIELA: Sim senhor Presidente. É eu só gostaria de saber como que era a relação 

do senhor com, com o Prefeito?

DOUGLAS: Ahm, a minha relação com o Prefeito Oscar sempre antes dele assumir 
conheci ele, foi de paciente ele ia com a filha dele, a mais nova lá pra fazerque eu

medicação, a cada vinte e um dias, então a gente acabava conversando as vezes 
recepção e outras oportunidades quando ele era candidato, ele me passou na 

frente da casa, assim na rua, outro momento ele me disse que gostaria que eu 
continuasse como médico no município, então depois que saiu as eleições e ele, o 
Oscar ganhou, a gente, ele e a Zete tiveram a oportunidade de ir lá em casa pra 

dei algumas idéias pra melhoria, ele teve numa segunda oportunidade,

na na

conversar, eu
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só eu e ele, como eu falei a terceira que foi na casa do Doutor Nilton, só esse tipo 

de conversa, nunca fui na casado Oscar, nunca tive nenhuma outra ligação.

DANIELA: Então foi o senhor que pediu o encerramento do contrato de trabalho^^S^^^

DOUGLAS: Fui eu que pedi o encerramento.

DANIELA: Só isso senhor Presidente.

JAURI: A senhora Laurinda tem alguma pergunta pro Doutor Douglas?

LAURINDA: Sim senhor Presidente A Primeira-Dama tinha uma sala só para ela 

Doutor?

DOUGLAS: Sim. A sala dela, tinha ali dentro uma sala que era só dela.

LAURINDA: Se não fosse esses motivos de conversa com a Primeira-Dama, o 

Doutor tinha, éé outro motivo para pedir a conta?

.'á'
soj

5 £
2>

DOUGLAS: Não. Eu me identifique! muito com o município, sempre gostei, a minha 
intenção nunca pensei em sair, acreditava até em melhorias, fiquei contente com as 
primeiras conversas, mas devido a conversa com a Primeira-Dama nesse dia eu 

decidi que eu não teria como ficar.

LAURINDA: Sem mais perguntas, deixo a palavra para o Relator e dispenso a 

testemunha. Muito obrigada Doutor.

DOUGLAS: Obrigado vocês.

JAURI: Dispensadas as testemunhas. Obrigado Doutor Douglas.
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Ofício n.° 010/2021 - CP Santa Maria do Oeste, 16 de agosto de 202'1t

SENHORA ALINE KALUCZ 

REPRESENTANTE DA EMPRESA ALINE KALUCZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA'
/f siueç

Comunicamos a Vossa Senhoria que no dia 11 de agosto de 2021, foi 

realizada reunião da Comissão Processante, nomeada através da Portaria n.° 

024/2021, a qual foi deliberado sobre a oitiva das testemunhas de acusação e defesa 

no Processo Político-Administrativo n.° 001/2021. Sendo assim, Vossa Senhoria fica 

INTIMADA a ser ouvida como testemunha de acusação, conforme cópia do 

despacho em anexo.

A referida oitiva trata-se da denúncia apresentada pelo cidadão Ozeias 

Boiko da Rosa contra o Prefeito Municipal, senhor Oscar Delgado, a qual segue em 

anexo.

DIA: 20 de Agosto de 2021

HORÁRIO: 10h30min

LOCAL: Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste - Rua Alexandre Kordiak, 87 

Centro.

Atenciosamente.

P nsi n^7 /■") /.Lo sIa

JAURI FERNANDES DE ABREU
/

/

Vereador- Presidente da Comissão Processante.

hicew
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§Aos dezoito dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e 
um, às nove horas e quinze minutos, reuniram-se na sala da 
Sala da Presidência, a COMISSÃO PROCESSANTE nomeada 
através da Portaria n.° 024/2021 composta pelos vereadores 
JAURI FERNANDES DE ABREU, LAURINDA LOPES 
DAMIÃO e DANIELA KUNRATH DA LUZ,

% 45■Ãyfye(y ev^

os quais
deliberaram por organizar as oitivas que serão realizadas nesta 
data e elaborando as questões que serão perguntadas aos 
depoentes. A vereadora Daniela solicitou que fosse enviado o 
Recurso protocolado na data de 17/08/2021 ao Plenário. Neste 
ato estavam presentes, além da Comissão, os servidores, 
Rozelia de Fátima Saldanha e Douglas Alex
Ferreira.

JAURI FERNANDES DE ABREU 
Presidente

LAURINDA LOPES DAMIÃO 
Relator

DANIELA KUNRATH DA LUZ 
Membro
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Rozelia de Fatima Saldanha 
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COMISSÃO PROCESSANTE
Processo Político-Administrativo n.°001/2021 Ü

<u
Tõ SDESPACHO

A Comissão Processante, por seu presidente in fine assinado, 
nos autos do processo Político Administrativo 001/2021, em 
que figura como Denunciado o senhor Oscar Delgado, Prefeito 
Municipal de Santa Maria do Oeste, vem deliberar sobre o 
protocolo realizado dia 13 agosto de 2021, de autoria do senhor 
Oscar Delgado, requerendo o que segue: 
a )- a NULIDADE de todo e qualquer ato cometido sem a 
devida e prévia NOTIFICAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO PESSOAL 
do denunciado ou de seu advogado, em especial deliberações 
decorrentes de retratação da Denúncia;
b) - diante da inexorabilidade da existência de uma desistência 
da Denúncia pelo Denunciante original, Sr Ozeias Boiko, 
desde logo requer o ARQUIVAMENTO DA COMISSÃO 
PROCESSANTE, diante da ilegalidade de processamento de 
denúncia inexistente ou anônima, nos exatos termos do inc. I 
do art. 5° do DL 201/67;
c) - ALTERNATIVAMENTE, que seja aberto prazo adequado 
para a manifestação do denunciado sobre os termos da 
retratação da Denúncia (arts. 9 e 10/CPC) e, posteriormente, 
seja a decisão pela continuidade da Comissão Processante 
(tomada pela mesma) examinada, SOB A FORMA DE 
RECURSO (art. 166 do Reg. Interno da Câmara), PELO 
PLENÁRIO DESSA CASA DE LEIS, para apreciação dessa 
decisão.
Em que pese os requerimentos realizados, cumpre ressaltar que 
desde o dia 06 de agosto, vem sendo feitas diversas tentativas 
de notificação do senhor Prefeito Oscar Delgado, onde sua 
esposa e funcionários da prefeitura se negaram a receber, 
confonne certidões anexas ao processo, que após as tentativas 
fora realizado a publicação de Edital protocolado na prefeitura, 
ainda no mesmo dia 06 de agosto fora enviado notificação ao 
prefeito através de seu procurador às fls. 1216, pelo e-mail 
informado na defesa, não sendo bastante, para que não frustre a 
ampla defesa, continuou-se na tentativa de notificação pessoal 
do senhor prefeito e entrega dos documentos solicitados e 
cronograma dos trabalhos a serem realizados pela Comissão 
Processante, sendo realizada pessoalmente sua notificação no 
dia 16 de agosto de 2021.
Assim, não merece prosperar os pedidos por serem inverídicos, 
e precluso os pedidos de analise plenária.

3
£&

Santa Maria do Oeste, 17 de agosto de 2021.

JA URI FERNANDES DE ABREU
Presidente da Comissão
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Rozelia dc Fatima Saldanha 
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE
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CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE 
DESPACHO COMISSÃO PROCESSANTE

Interessado: Prefeito Municipal Oscar Delgado 
Dr. Guilherme Salles Gonçalves

COMISSÃO PROCESSANTE
Processo Político-Administraüvo n" 001/2021
DESPACHO
A Comissão Processante, por seu presidente in fine assinado, 
nos autos do processo Político Administrativo 001/2021, em 
que figura como Denunciado o senhor Oscar Delgado, Prefeito 
Municipal de Santa Maria do Oeste, vem deliberar sobre o 
protocolo realizado dia 17 agosto de 2021, de autoria do senhor 
Oscar Delgado, requerendo em resumo, reiterar o requerimento 
feito no dia 13 de agosto.
Em que pese os requerimentos realizados, cumpre ressaltar que 
ambos os pedidos não merecem prosperar uma vez que os 
pedidos apresentados, já foram objeto de análise por essa 
comissão em data de 05 de agosto de 2021, conforme 
documento de fls. 1212.
Tal decisão foi informada ao procurador do Denunciado em 06 
de agosto de 2021, através do e-mail descrito por esse, em sua 
defesa.
Para confirmar o recebimento por parte do advogado do 
Denunciado a Secretária dessa Comissão, telefonou e 
conversou com a Secretária do Dr. Guilherme, Senhora 
Isadora, esta solicitou que as informações fossem enviados 
além do e-mail do Dr. Guilherme também para ela.
Tal fato ocorreu conforme comprovante de fls. 1216 dos autos, 
bem como pela Certidão da Secretária em anexo, Certidão esta 
que possui fé pública uma vez que firmada por funcionário 
público de carreira.
Além de tais notificações, ante o fato já narrado, para que não 
frustre a ampla defesa, foram publicado o cronograma de 
trabalho a serem realizados pela Comissão Processante, 
fls. 1222 e por último foi realizada pessoalmente a notificação 
do denunciado no dia 16 de agosto de 2021, onde lhe foi 
entregue cópia integral do processo, onde consta esta e todas as 
decisões da Câmara e dessa Comissão Processante.
Registre-se ainda que todos os atos havidos nesses autos são 
anexados no site da Câmara Municipal. Estando o Processo 
completo a disposição de qualquer interessado, sendo certo que 
tal fato é notório na cidade!
Assim, não merece prosperar os pedidos.

Santa Maria do Oeste, 18 de agosto de 2021.

JA URI FERISAI\DES DE ABREU
Presidente da Comissão
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Gmail Comissão Processante <comissaoprocessante01@gmail.com>

Documentos Comissão Processante
1 mensagem

Comissão Processante <comissaoprocessante01@gmail.com>
Para: guilherme@gsgadvocacia.com.br, isadora@gsgadvocacia.com.br

19 de agosto de 2021 16:38

Boa tarde,
Seguem, em anexo, Ata e Despacho da data de ontem da Comissão Processante do Processo Político 
Administrativo n.° 001/2021 da Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste. Informo, ainda, que o Processo Político 
Administrativo está disposto na íntegra no site da Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste no meu superior 
Publicações/Comissão Processante 01.

Por gentileza, acusar recebimento.

2 anexos

«pi Ata Comissão Processante - 18-08-21.pdf
^ 276K

Despacho 18-08-2021.pdf
^ 1676K

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=12b44f343c&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-1102796356427876852&simpl=rnsg-a%3Ar-1147... 1/1
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TERMO DE DECLARAÇÃO 

COMISSÃO PROCESSANTE 

PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO N.° 001/2021

W eiues
Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte 

dezenove minutos
e um, às nove horas e

Plenário da Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste 

se inicio às oitivas das testemunhas conforme
no

deu-
reunião realizada na data de onze de

agosto de dois mil e vinte 

Portaria n.° 024/2021

estabelecido, na data de hoje foi ouvido 

000456668

a um da Comissão Processante nomeada através da
e Despacho do Presidente da Comissão. Conforme

a senhora Marlene Dasko, COREN PR
cujo áudio será degravado e acompanhará o presente Termo de 

sinádo por mim e pelos demais membros.Declaração que vai
Rozelia de Fátima

Saldanha

JAURI FERNANDES DE ABREU - Presidente 

LAURINDA LOPES DAMIÃO - Relatora „g

DANIELA KUNRATH DA LUZ - MembrcK^TT
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DEGRAVAÇÃO ÁUDIO MARLENE DASKO - 20/08/2021

JAURI: Bom dia senhora Marlene Dasko!

MARLENE: Bom dia.

JAURI: Representan... Representante legal da Empresa Dasko. Um documento 

com foto, por favor.

JAURI: Sim a vontade.

JAURI: Seu nome?

W eiueS

MARLENE: Marlene Dasko.

JAURI: Sua idade?

MARLENE: quarenta e sete anos.

JAURI: Seu estado civil?

MARLENE: É divorciada.

JAURI: E sua residência?

MARLENE: Pitanga.

JAURI: Sua profissão?

MARLENE: Enfermeira.

JAURI: Lugar onde mora... onde exerce suas atividades?

MARLENE: Onde exerço minha atividade?

JAURI: Sim.

MARLENE: Como profissional ou moradora?

JAURI: Com profissional!

MARLENE: UBS Ouro Verde Santa Maria do Oeste.

JAURI: A senhora está aqui para ser ouvida a respeito da denúncia protocolada no 

dia nove de julho de dois mil e vinte um pelo senhor Ozeias da Rosa Boiko, na qual
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E-mail: camaramunicipalsmo@gmail.com Ê-
o senhor Oscar Delgado, atual prefeito municipal figura como acusado, a qual rei

dois

narra,

§
as seguintes ilegalidades investigadas pela comissão processante zero um 

A denúncia, fundamento do presente processo administrativo
qualidade de Prefeito Municipal teria cometido as

e vinte um.
síntese, que o denunciado, na 

seguintes infrações: Um - Fura-fila alega que existe um cronograma para a vacmaçao 

do Covid-dezenove, e que a primeira dama foi vacinada burlando o cronograma e o

plano de vacinação. Dois -Que houve fraude em licitação “mais um caso em que a
fundamento algum interferir naprimeira dama, usa de sua posição para sem

da saúde. No caso da contratação de funcionáriosAdministração Pública, na área
devido processo legal. Foi de conhecimento de todos que forapara a saúde sem o

secretaria de saúde do municípiorealizada a contratação de funcionários para a 

porém sem nenhum processo licitatório ou convênio para a contrataçao. Apos 

noventa dias foi realizado um certame para a “contratação de serviços de

profissionais na área da saúde, para atuação na secretaria municipal” alega que a
vencedora está apenas cumprindo as ordens da primeira dama.empresa que sagrou

Três - Demissão - outro caso vem à tona é a demissão do Médico Douglas Pereira

nenhuma justificativa foi simplesmente dispensado do

secretaria de saúde de Santa Maria do Oeste.

seuCarniel, o qual sem 

trabalho como médico, junto a
diretamente por ordem da primeira dama doRessalta- se que a demissão ocorreu 

município. Quatro -Remanejamento - mais um fato que vem ao conhecimento e o
nenhuma justificativa, sendo realizados apenasremanejamento de funcionários sem

vontade da primeira dama, como por exemplo, o caso dapara satisfazer a
funcionaria Maria Alevandra de Lima, a qual trabalha no colégio na localidade de 

Estrela do Oeste, sendo transferida para a Unidade de Saúde da localidade de Ouro

realizado sem qualquer justificativa sendo, somente- Verde” Remanejamento esse 
uma vontade da primeira dama, com o simples intuito de prejudicar ou beneficiar 

lhe convém. Cinco - Autoritarismo - também chama a atenção o fato daquem a
primeira dama, deter todo o controle da administração, sendo que através de relatos 

de funcionários todas as compras de equipamentos ou materiais, abastecimentos de

absolutamente tudo tem que ter a autorização da primeira dama. Dianteveículos
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dos casos/fatos narrados fica claramente demonstrado que a administração pública,/^^^. 

vem sendo exercida com autoritarismos, fraudes, um total desrespeito com 

munícipes do município, não tendo o então prefeito municipal nenhu 

responsabilidade com a administração pública. Seis -Licitações fraudulentasX^g^ 

seguem em anexo certames em que a administração pública realizou processo de 

dispensa trinta e um dois mil e vinte e um, inexigibilidade zero quatro, zero cinco e 

zero seis dois mil e vinte e um, onde existem fortes indícios de fraudes. Síntese dos 

fatos da denúncia.

JAURI: A senhora é parente ou amiga ou inimiga de alguma das partes inicialmente 

mencionadas?

m£ V

<£?/

MARLENE: Não

JAURI: A senhora promete dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, 
conforme prevê o artigo duzentos e três do Código de processo penal?

MARLENE: Sim

JAURI: Então eu advirto que a senhora será ouvida na condições de testemunha, 
podendo responder por crime de falso testemunho previsto no artigo três quatro dois 

do código penal

JAURI: Sobre os fatos, que a senhora tem a dizer?

MARLENE: [silêncio]...De todos os fatos o senhor pergunta?

JAURI: Sim... do que eu li, a senhora tem algum?

MARLENE: Eu não tenho conhecimento desses fatos.

JAURI: Então tranquilo, solicito que o assessor legislativo dessa casa faça os 
questionamento elaborado por mim e pela relatora, por se tratar de assuntos técnicos 

de licitação.

DOUGLAS: Presidente e demais membros da comissão processante, bom dia 
senhora Marlene, e eu vou fazer algumas perguntas pra senhora relativo ao processo 
de licitação que a senhora participou com empresa Marlene Dasko né, a senhora e 

representante dessa empresa?

MARLENE: Sim.
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DOUGLAS: A senhora trabalha na administração pública do município de Santa 

Maria do Oeste?

MARLENE: Administração?

DOUGLAS: É a senhora trabalha no município?

MARLENE: Trabalho na unidade do Ouro Verde.

DOUGLAS: Sim, é a senhora e contratada de que forma?

MARLENE: Eu sou pela minha empresa, pele credenciamento.

DOUGLAS: Ata então a senhora trabalha, é, no município contratada pela sua 

própria empresa?

MARLENE: Exatamente.

DOUGLAS: Isso. Teve contratação antecipada de funcionário por parte da empresa 

da senhora?

MARLENE: Não senhor.

DOUGLAS: Eu vou perguntar se a senhora reconhece um áudio que tá juntado no 
processo e na denúncia como sendo da senhora?

ÁUDIO: todos os profissionais por que foi eles que arrumaram na verdade, todos os 
profissionais porque foi eles que arrumaram na verdade, não foi nós que escolhimos 
entende, foi eles, por eles lá, pela primeira dama e a secretária.

DOUGLAS: Então senhora Marlene esse áudio tá juntado no processo administrativo 
na na comissão processante, a senhora reconhece ele como sendo da senhora?

MARLENE: Sim senhor.

DOUGLAS: Ééé Então de fato as contratações e quem escolhia quem iria trabalhar 
na sua empresa eram feitas pela secretaria e pela primeira dama?

MARLENE: Não senhor. É posso explicar?

DOUGLAS: Sim

MARLENE: Assim quando eu tava pra abrir a empresa e por eu ter um conhecimento 
bastante longo, ser professora, ter bastante alunos, que me procuravam inclusive eu 
tenho centenas de ligações, foras de horas de madrugada, éé eu tava se 
sobrecarregada e pra mim mi, pra eles não ficar me incomodando eu diria assim eu
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falei isso, por tanto que na minha empresa, nas empresa, na empresa, 
funcionários que a primeira dama não conheceu, é, eu posso até dizer QfW? L 
funcionários eram, foram adversário políticos deles, trabalharam pra não, não \
do lado deles, não conheciam, mas eu contratei pelo profissionalismo, por sererT^^_^ 
alunos meus, que eu conheci, eu formei, pelo profissionalismo deles, é funcionáiK^n^ 

que de Guarapuava que ela nem conhecia sabe, então o áudio é meu, mas não é 
verdade o que eu disse no áudio, foi pra mim tenta ter um sossego no fim de semana, 

tentava dormir, tentava descansar, curtir meus sobrinhos e não consegui, 
os funcionários quem escolheu fui eu, pelo profissionalismo, tenho as meninas

GO

&

que eu 
mas
né, chamo de minhas meninas que eu formei, dois anos no curso técnico de 
enfermagem, ajudei formar, são ótimas profissionais, senti muito de perder uma 
dessas que perdeu a filha agora recentemente, que pra mim foi assim um baque 
muito grande, ela era uma das funcionárias, que eu contratei pelo conhecimento, 
pelo profissionalismo dela, assim como as outras também que foram minhas alunas, 
e os que ela nem conhecia, porque umas das funcionárias minha que vem de 
Guarapuava trabalhar aqui, acho que ninguém conhecia, porque eu apresentei ela, 
nem sabia aonde era Santa Maria do Oeste, quando eu contratei ela, mas alguma
coisa senhor vereador?

DOUGLAS: A senhora sabe me explicar como que se deu a contratação da sua 

empresa no município?

MARLENE: Através do credenciamento.

DOUGLAS: Sabe se foi por dispensa ou inexigibilidade de licitação?

MARLENE: Não consegui entende o que que é a...

DOUGLAS: A senhora, quantos contratos a senhora tem com o município, quantos 
funcionários, tem na sua empresa, que trabalham aqui no município?

MARLENE: Nove funcionários né comigo, e mais oito que contratei.

DOUGLAS: Éé a senhora sabe a especialização desses funcionários?

MARLENE: Sim.

DOUGLAS: Pode me falar qual?

MARLENE: Isto, Claudete enfermeira, Osni enfermeiro, Franciele enfermeira, 
Marlene sou eu enfermeira, Emanuele técnica, Camila técnica, Marilete técnica, e a 

Juliana técnica de enfermagem.
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n3\DOUGLAS: Dona Marlene qual que é forma de pagamento desses, quem fa| 
pagamento desses funcionário?

MARLENE: Eu.

DOUGLAS: Qual que é forma de seletivo que a senhora faz pra contratar os^ 
profissionais, a senhora faz um processo seletivo, a senhora disse que é, geralmente 
são alunos, e feito um teste antes, como que critério senhora utiliza? pra poder 
contratar esses profissionais?

MARLENE: Eu faço entrevista, coloco todas as questões do trabalho, como que é 
realizado, pra onde que é o trabalho, e consecutivamente um teste prático que e da 
nossa área, a gente faz um teste prático, eu realizo com elas esse teste prático.

DOUGLAS: Quanto tempo sua empresa presta serviço pra Santa Maria do Oeste?

MARLENE: Três meses que foi, é essa contratação só.

DOUGLAS: Três meses, senhora presta é, serviços pra outros municípios?

MARLENE: Por enquanto, ainda não, eu estou em credenciamento em alguns outros 

município.

DOUGLAS: Esse foi o primeiro credenciamento da senhora?

MARLENE: Sim senhor.

DOUGLAS: A quanto tempo a empresa da senhora, e foi escrita o CNPJ, quando 

tempo ela tá vigente?

MARLENE: Não me recordo assim exatamente, quanto tempo, mas foi no final do 

ano passado, que eu decidi abrir a empresa.

DOUGLAS: Ah tá, aí a primeira dispensa ou inexigibilidade que a senhora fez foi aqui 
com município?

MARLENE: Isto.

DOUGLAS: A senhora sabe o valor do contrato, que a senhora afirmou com o 

município?

MARLENE: No total?

&
5 IfA,

DOUGLAS: Valor total?

MARLENE: Não sei, não lembro senhor.
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DOUGLAS: Sim, teve algum profissional que foi contratado diretamente pela 

prefeitura?

MARLENE: Não.

DOUGLAS: Todos pela empresa da senhora?

MARLENE: Sim.

DOUGLAS: A senhora sabe o que e um processo de inexigibilidade?

MARLENE: Não senhor.

DOUGLAS: Inexigibilidade de licitação, a senhora não sabe como é 

processo inexigibilidade de licitação?

MARLENE: (?) [silêncio}

DOUGLAS: A senhora sabe, ou não sabe o que é?

MARLENE: Eu, (?), eu não vou responder.

DOUGLAS: A sua empresa cumpre algum tipo de ordem da primeira dama, ou já 

cumpriu?

MARLENE: Não senhor.

DOUGLAS: Em relação aos profissionais que a senhora tem contratado, é, a senhora 

paga adicional de insalubridade?

MARLENE: Me abstenho.

DOUGLAS: Sem mais perguntas, passo a palavra pra comissão processante para 
que elabore, ou faça as perguntas que intenderem pertinentes, obrigada dona 

Marlene.

MARLENE: De nada senhor.

JAURI: Vereadora Dani tem alguma pergunta pra dona Marlene.

DANIELA: Sim

JAURI: Fique à vontade vereadora.

DANIELA: Senhora Marlene a senhora foi professora dessas, dessas técnicas de 

enfermagem e técnicos?

o que é
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MARLENE: Sim senhora vereadora.
Vs<5DANIELA: Já conhecia eles antes? O’IIO»

-tf
5MARLENE: Sim senhora vereadora.

DANIELA: Só isso senhor presidente.

JAURI: Vereadora Laurinda tem alguma pergunta pra?

%
ejueç

LAURINDA: Não.

JAURI: Os vereadores que, os senhores vereadores que acompanham a oitivas, tem
alguma pergunta?...O advogado daalguma pergunta pra... tem 

testemunha...dispensado a testemunha.

MARLENE: Obrigada senhor vereador. 

JAURI: Obrigada a senhora dona Marlene.
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Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e 

quarenta e nove minutos
um, às nove horas e

no Plenário da Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste, 
deu-se início às oitivas das testemunhas conforme reunião realizada 

de agosto de dois mil e vinte 

Portaria n.°

na data de onze
e um da Comissão Processante, nomeada através da 

024/2021 e Despacho do Presidente da Comissão. Conforme
estabelecido, na data de hoje, foi ouvido a senhora Grazielle Aparecida Scheel, RG:
7890526-3 SESP PR, CPF: 032.753.979-82, representante da empresa Scheel

Serviços de Saúde, cujo áudio será degravado e acompanhará o presente Termo de 

Declaração

Saldanha
cjite vai iassmado por mim e pelos demais membros. Rozelia de Fátima

JAURI FERNANDES DE ABREU - Preside 

LAURINDA LOPES DAMIÃO - Relatora (
eez QjÜd. glJZ£ £ tfst-AAm </■

DANIELA KUNRATH DA LUZ - Membrd^\ ^ \ nt(L C$Q) to

grazielle Aparecida scfieel
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DEGRAVAÇÃO ÁUDIO GRAZIELLE APARECIDA SCHEEL - 20/08/2021

JAURI: Bom dia senhora Grazielle!

GRAZIELLE: Bom dia.

JAURI: Representante legal da empresa Dasko...Scheel. Perdão! Serviços de 

Saúde.

JAURI: Seu nome?

GRAZIELLE: Grazielle Aparecida Scheel

JAURI: Um documento com foto, por favor.

JAURI: Seu nome por favor? 

GRAZIELLE: Grazielle Aparecida Scheel

JAURI: Sua idade?

GRAZIELLE: Trinta e oito.

JAURI: Seu estado civil?

GRAZIELLE: Solteira.

JAURI: E sua residência?

GRAZIELLE: Santa Maria do Oeste.

JAURI: Sua profissão?

GRAZIELLE: Enfermeira.

JAURI: Lugar onde mora e exerce sua atividade?

GRAZIELLE: É... moro em Santa Maria do Oeste, endereço...(?) profissão de 

enfermeira (?) É...(?) apartamento um

JAURI: A senhora está aqui para ser ouvida a respeito da denúncia protocolada no 

dia nove de julho de dois mil e vinte um pelo senhor Ozeias da Rosa Boiko, na qual 
o senhor Oscar Delgado, atual prefeito municipal figura como acusado, a qual relata 

as seguintes ilegalidades investigadas pela comissão processante zero um, dois mil
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e vinte um. A denúncia, fundamento do presente processo administrativo, narra, em^pi^ 

síntese, que o denunciado, na qualidade de Prefeito Municipal teria cometido h 

seguintes infrações: Um - Fura-fila alega que existe um cronograma para a vacinaç^ 

do Covid-dezenove, e que a primeira dama foi vacinada burlando o cronograma e 

plano de vacinação. Dois -Que houve fraude em licitação mais um caso em que a 

primeira dama, usa de sua posição para sem fundamento algum interferir na 

Administração Pública, na área da saúde. No caso da contratação de funcionários 

para a saúde sem o devido processo legal. Foi de conhecimento de todos que fora 

realizada a contratação de funcionários para a secretaria de saúde do município, 

porém sem nenhum processo licitatório ou convênio para a contratação. Após 

noventa dias foi realizado um certame para a “contratação de serviços de 

profissionais na área da saúde, para atuação na secretaria municipal alega que a 

empresa que sagrou vencedora está apenas cumprindo as ordens da primeira dama.

Três - Demissão - outro caso vem à tona é a demissão do Médico Douglas Pereira 

Carniel, o qual sem nenhuma justificativa foi simplesmente dispensado do seu 

trabalho como médico, junto a secretaria de saúde de Santa Maria do Oeste.

Ressalta- se que a demissão ocorreu diretamente por ordem da primeira dama do 

município. Quatro -Remanejamento - mais um fato que vem ao conhecimento e o 

remanejamento de funcionários, sem nenhuma justificativa, sendo realizados apenas 

para satisfazer a vontade da primeira dama, como por exemplo, o caso da 

funcionaria Maria Alevandra de Lima, a qual trabalha no colégio na localidade de 

Estrela do Oeste, sendo transferida para a Unidade de Saúde da localidade de Ouro 

- Verde" Remanejamento esse realizado sem qualquer justificativa sendo, somente 

uma vontade da primeira dama, com o simples intuito de prejudicar ou beneficiar 

quem a lhe convém. Cinco - Autoritarismo — também chama a atenção o fato da 

primeira dama, deter todo o controle da administração, sendo que através de relatos 

de funcionários todas as compras de equipamentos ou materiais, abastecimentos de 

veículos, absolutamente tudo tem que ter a autorização da primeira dama. Diante 

dos casos/fatos narrados fica claramente demonstrado que a administração pública, 

vem sendo exercida com autoritarismos, fraudes, um total desrespeito com os

Ã
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munícipes do município, não tendo o então prefeito municipal nenhigpa

administração pública. Seis -Licitações frauduleraas-
VoV

certames em que a administração pública realizou processcvg§

£
<-■
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responsabilidade com a 

seguem em anexo
dispensa trinta e um dois mil e vinte e um, inexigibilidade zero quatro, zero cinco e'

onde existem fortes indícios de fraudes. Síntese dos

3

zero seis dois mil e vinte e um 

fatos da denúncia.

JAURI: A senhora é parente, amiga ou inimiga de alguma das partes inicialmente 

mencionadas? Se a senhora quiser tirar a máscara, pode ficar...

GRAZIELLE: Não, prefiro ficar... por causa do Covid...é...não.

JAURI: A senhora promete dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, 
conforme prevê o artigo duzentos e três do código processo penal?

GRAZIELLE: Sim

JAURI: Então eu advirto que a senhora será ouvida na condições, na condição de 
testemunha, podendo responder por crime de falso testemunho previsto no artigo 
três quatro dois do código penal. Sobre os fatos, o que a senhora tem a dizer?

GRAZIELLE: A princípio nada, eu vim pra responder os questionamentos (?)

JAURI: Solicito que o Assessor Legislativo faça os questionamentos elaborados por 
pela relato...relatora por se tratar de assuntos técnicos de licitação. Por favor

doutor Douglas.

DOUGLAS: Bom dia senhor presidente e demais membros da comissão 

processante... Bom dia senhora Grazielle!

GRAZIELLE: Bom dia.

DOUGLAS: Meu nome é Douglas, eu sou assessor legislativo da casa e vou, a 
pedido do presidente e da relatora, estar lhe fazendo uns questionamentos.

DOUGLAS: A senhora trabalha na administração pública de Santa Maria do Oeste?

GRAZIELLE: Sim, sou enfermeira no Rio do Tigre.

DOUGLAS: A senhora tem...a senhora tem conhecimento se teve contratações 

antecipadas de funcionários no setor da saúde?

mim e
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GRAZIELLE: Não

DOUGLAS: Como que se deu sua contratação no município?

GRAZIELLE: A minha contratação foi via credenciamento.

DOUGLAS: A senhora é contratada por qual empresa?

GRAZIELLE: Pela empresa Scheel Serviços de Saúde Ltda.

DOUGLAS: A senhora é contratada pela sua própria empresa para exercer 
atividades no município?

GRAZIELLE: Sim

DOUGLAS: Em Santa Maria do Oeste?

GRAZIELLE: Exato.

DOUGLAS: Quanto tempo a sua empresa presta serviço pra este município? 

GRAZIELLE: Desde dois mil e dezenove.

DOUGLAS: Dois mil e dezenove? É...

GRAZIELLE: Como empresa, como funcionária eu já presto serviço aqui desde dois 

mil e dezoito.

DOUGLAS: Anteriormente, nas contratações, é...a empresa da senhora também 

contratava a senhora como funcionária?

GRAZIELLE: Não, em dois mil e dezoito...em dois mil e dezoito eu entrei por uma 
empresa né, de Guarapuava, pra trabalhar aqui e logo depois eu abri empresa, assim 
todas as...todas as vezes que a gente, é, eu trabalhei pela minha própria empresa.

DOUGLAS: Certo. A senhora tem conhecimento é, se teve contratação direta pela 

prefeitura de profissionais?

GRAZIELLE: Não (?)

DOUGLAS: Quem contrata, como que a senhora usa do critério de seleção pros 

profissionais que vão atuar na sua empresa?

GRAZIELLE: Então, além do currículo, além de eu já ter conhecimento com eles, eu 

entro em contato com as outras empresas, empresa 
Guarapuava, é de outros municípios, após eles indicam assim quando tem colegas

de Ponta Grossa, de
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eu indico pra eles, então vai da conversa, do currículo, de uma análise, então a ge 
contrata e muitas vezes também o conhecimento, por já conhecer o trabalho d^ 

eu... I

DOUGLAS: Aqui no município, nesse ano, não lhe foi pedido para que fos 
contratado algum profissional é, pelo acusado ou pela primeira-dama, ou pela 
secretária do município?

GRAZIELLE: Não. Não foi pedido.

DOUGLAS: Todas as contratações foram feitas a seu, a sua, a sua livre iniciativa?

%V <'■
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GRAZIELLE: Sim.

DOUGLAS: Quantos funcionários a senhora tem contratados?

GRAZIELLE: Dez

DOUGLAS: Sabe quantos contratos a senhora tem vigentes com o município 

atualmente?

GRAZIELLE: Contratos não sei, esses só do credenciamento.

DOUGLAS: Só do credenciamento? Sabe se foi por inexegibilidade de licitação ou 

por dispensa?

GRAZIELLE: Não. Por chamamento público 

DOUGLAS: Chamamento público?

GRAZIELLE: Sim

DOUGLAS: Tá. Quantos profissionais a senhora tem contratados?

GRAZIELLE: Dez.

DOUGLAS: Dez. Quais as especialidades deles?

GRAZIELLE: Tem técnico de radiologia, né são dois técnicos de radiologia, uma 
dentista, uma fonoaudióloga, dois farmacêuticos, um enfermeiro e uma assistente 
social.

DOUGLAS: Dentista não?

GRAZIELLE: Sim, dentista

DOUGLAS: Assistente social também?



CNPJ: 95.684.585/0001-12
Rua Alexandre Kordiak, 87 - Centro - Santa Maria do Oeste - PR, CEP: 85230-000

Fone/Fax: (042) 3644 1129/3644 1149/3644 1363 
E-mail: camaramunicipalsmo@gmail.com T7)

GRAZIELLE: Sim.

DOUGLAS: Fonoaudióloga?

GRAZIELLE: Sim

DOUGLAS: Sabe qual a carga horária desses funcionários?

GRAZIELLE: Fonoaudióloga trinta horas, dentista se não me engano trinta horas, 
enfermeiro quarenta horas, técnico de radiologia vinte e quatro horas semanais, 
farmacêutico quarenta horas, assistente social trinta horas.

DOUGLAS: Atualmente, a senhora, a empresa da senhora trabalha em outros 

municípios?

GRAZIELLE: Sim

DOUGLAS: Quais?

GRAZIELLE: Goioxim

DOUGLAS: No processo que a senhora participou, teve concorrentes?

GRAZIELLE: Teve. Teve sim.

DOUGLAS: Teve outras empresas que concorreram também ao certame? 

GRAZIELLE: Teve. Foram quatro empresas né.

DOUGLAS: Quatro empresas participantes?

GRAZIELLE: Quatro empresas...só não sei a atividade que eles (?) mas foram quatro 

empresas.

DOUGLAS: A senhora se recorda de alguma ou não?

GRAZIELLE: eu não me recordo muito bem, eu sei que...uma era a Dasko, a outra 
era o...eu não consigo me lembrar da empresa mas eu sei que era do senhor Júlio 
de Pitanga, que também já prestou serviço aqui e a outra era de uma moça de 

Guarapuava.

DOUGLAS: Certo. A senhora que faz os pagamentos diretamente aos funcionários? 

GRAZIELLE: Sim. Diretamente.
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J/l) XST.DOUGLAS: A senhora tem conhecimento que pra contratação de profissionais cc^ 

cargas horárias, há necessidade de concurso público? Ou Nunca escutou f;
&

essas
sobre isso? \

GRAZIELLE: Sobre o concurso público, (??) eu também como enfermeira preten 

fazer concurso público.

DOUGLAS: Certo. Sabe o valor total do seu contrato?

GRAZIELLE: Não vou saber...o total...o anual você diz?

p-
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DOUGLAS: É isso, o global.

GRAZIELLE: Eu não sei. (??) eu acredito.

DOUGLAS: Anual né. Por quanto tempo?

GRAZIELLE: Doze meses. O credenciamento foi por doze meses.

DOUGLAS: Então começou do dia primeiro de janeiro e vai até...ou não? 

GRAZIELLE: Não não.

DOUGLAS: Que data que iniciou?

GRAZIELLE: Começou...o credenciamento se não me engano foi no dia vinte e oito 

de maio, então ele iniciou em junho.

DOUGLAS: Em junho. Certo. A senhora sabe aonde esses profissionais estão 
lotados? Por exemplo, são seis técnicos. No caso, de enfermagem.

GRAZIELLE: Esses eu não sei dizer. Esses não é da minha empresa.

DOUGLAS: A senhora é representante da...

GRAZIELLE: Scheel.

DOUGLAS: Scheel. É que aqui consta relação de serviços seis, serviços de 

enfermagem quarenta horas semanais, são enfermeiros então.

GRAZIELLE: Técnicos de enfermagem né.

DOUGLAS: Isso.

GRAZIELLE: Eu posso lhe dizer apenas de um, que o lote do qual eu participei que 

é do Rio do Tigre...
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DOUGLAS: E os outros cinco?

GRAZIELLE: Os outros enfermeiros?

DOUGLAS: É

GRAZIELLE: Não são meus, são da Dasko.

DOUGLAS: Posso mostrar um documento que a senhora assinou?

GRAZIELLE: Pode, pode.

DOUGLAS: Pra senhora verificar.

GRAZIELLE: Esse é de fevereiro. Um orçamento de preço. De fevereiro. (?) Os meus 
tão no credenciamento de junho. Os meus funcionários são de junho.

DOUGLAS: Então os funcionários da senhora começaram a atuar no município no 

mês de junho?

GRAZIELLE: Com o credenciamento sim, a partir do momento que teve o 
credenciamento que a gente participou, começou pela empresa, pela prefeitura,

DOUGLAS: Mas antes eles já estavam atuando no município ou não?

GRAZIELLE: Sim. Acredito que sim. Eles já estavam atuando.

DOUGLAS: Sabe a forma de contratação deles?

GRAZIELLE: Não sei te dizer

DOUGLAS: Então eles já tavam trabalhando antes de, do período que passaram a 

ser funcionários da empresa da senhora?

GRAZIELLE: Assim, é, apenas por trinta dias teve uma dispensa né, teve uma 
dispensa por trinta dias sim, daí depois já veio o credenciamento.

DOUGLAS: Certo então. Esses profissionais também trabalharam através de 

dispensa na empresa da senhora?

GRAZIELLE: Por trinta dias.

DOUGLAS: Por trinta dias. Depois foi feito o credenciamento e eles passaram a atuar 
é, no município, nesse período pra doze meses daí?

GRAZIELLE: É, mas não da minha empresa daí né
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DOUGLAS: Não com a sua empresa?

GRAZIELLE: Não.

DOUGLAS: Sabe me dizer por qual empresa

GRAZIELLE: Pela Dasko.

DOUGLAS: Pela Dasko. Certo. [Silêncio]. A senhora possui contrato de trabalho com 

todos os seus funcionários?

GRAZIELLE: Sim.

DOUGLAS: Eles fazem hora extra no município através da sua empresa ou não?

scut5 Ia

GRAZIELLE: Não.

DOUGLAS: A senhora disse que foi realizado um chamamento público, mas nós 
temos informações nos autos que foi um processo de inexigibilidade de licitação, a 

senhora tem conhecimento disso ou não?

GRAZIELLE: Não, porque houve concorrência.

DOUGLAS: Houve concorrentes. Então a senhora sabe o que é um processo de 

inexigibilidade?

GRAZIELLE: Pelo menos o que eu (?) não sei exatamente o que é, mas eu sei que 

tem alguma coisa a ver com ...não tem concorrente.

DOUGLAS: Então não foi um processo de inexigibilidade?

GRAZIELLE: A princípio foi entregue né, a gente, todo mundo, inclusive essa 
disse pra você de Pitanga continua também, então, houve (?) masempresa que eu 

eu acredito que (?)

DOUGLAS: Ah, tá. Então teve concorrentes o dia que a senhora foi participar da, do 

chamamento, da...

GRAZIELLE: Houve sim.

DOUGLAS: Sem mais perguntas. Muito obrigado. Passo a palavra à comissão 

processante para que faça as perguntas que entender pertinente.

JAURI: Vereadora Dani tem alguma pergunta?

DANIELA: Sim senhor presidente.
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DANIELA: Senhora Grazielle, no dia da, da licitação, do chamamento que horas^je 

vocês chegaram pra participar?

GRAZIELLE: Uma hora da manhã?! Nós passamos a noite toda ali pra poder 

participar.

DANIELA: Só da sua empresa ou teve conhecimento que tinha outros?

GRAZIELLE: Tinha outra...outra empresa também e mais uma outra empresa que 

chegou em torno de umas seis e meia da manhã.

JAURI: Vereadora Laurinda tem alguma pergunta pra senhora Grazielle?

LAURINDA: Senhora Graziele, você tem conhecimento que a primeira dama, mesmo 
sabendo que era proibido ela ter furado a fila e tomado a vacina

de vocês que ela poderia tomar a vacina ou ela tomou por conta própria?

3o
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ela comentou com

argum

GRAZIELLE: Não sei informar a respeito disso.

JAURI: Os senhores vereadores que acompanham a oitiva tem alguma pergunta 

para a dona Grazielle?

JAURI: Obrigado vereadores.

JAURI: Sem mais perguntas, dispenso a testemunha. 

GRAZIELLE: Muito obrigada!
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DEGRAVAÇÂO ÁUDIO RICARDO BARBOSA RIBAS - 20/08/2021

JAURI: Bom dia senhor Ricardo!

RICARDO: Bom dia.

JAURI: Representan... Representante Ricardo Barbosa Ribas Ltda. Um documento 
com foto, por favor.

JAURI: Seu nome?

RICARDO Meu nome?

JAURI: Sim.

RICARDO: Meu nome é Ricardo Barbosa Ribas.

JAURI: Sua idade?

RICARDO: Trinta e oito.

JAURI: Seu estado civil?

RICARDO: Casado.

JAURI: Sua residência?

RICARDO: Avenida Brasil, número quatrocentos, Pitanga. 

JAURI: Sua profissão?

RICARDO: Médico.

JAURI: Lugar onde exerce suas atividades?

RICARDO: Ah...são lugares como hospitais, pronto atendimentos, mas não exatidão 
assim, não só um único lugar, são vários lugares, aonde precisa a gente tá 
trabalhando.

JAURI: Sim.

RICARDO: No caso aqui em Santa Maria no pronto atendimento de Santa Maria.

JAURI: O senhor está aqui para ser ouvido a respeito de uma denúncia protocolada 
no dia nove de julho de dois mil e vinte um pelo senhor Ozeias da Rosa Boiko na
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qual o senhor Oscar Delgado, atual prefeito municipal figura como acusadcís^^l 
relata as seguintes ilegalidades investigadas pela comissão processante zeroSfr 

dois mil e vinte um. A denúncia, fundamento do presente processo administrativo, 
narra, em síntese, que o denunciado, na qualidade de Prefeito Municipal teria 
cometido as seguintes infrações: Um - Fura-fila alega que existe um cronograma 
para a vacinação do Covid-dezenove, e que a primeira dama foi vacinada burlando 
o cronograma e o plano de vacinação. Dois -Que houve fraude em licitação “mais 
um caso em que a primeira dama, usa de sua posição para sem fundamento algum 
interferir na Administração Pública, na área da saúde. No caso da contratação de 
funcionários para a saúde sem o devido processo legal. Foi de conhecimento de 
todos que fora realizada a contratação de funcionários para a secretaria de saúde do 
município, porém sem nenhum processo licitatório ou convênio para a contratação. 
Após noventa dias foi realizado um certame para a “contratação de serviços de 
profissionais na área da saúde, para atuação na secretaria municipal” alega que a 
empresa que sagrou vencedora está apenas cumprindo as ordens da primeira dama. 
Três - Demissão - outro caso vem à tona é a demissão do Médico Douglas Pereira 
Carniel, o qual sem nenhuma justificativa foi simplesmente dispensado do seu 
trabalho como médico, junto a secretaria de saúde de Santa Maria do Oeste. 
Ressalta- se que a demissão ocorreu diretamente por ordem da primeira dama do 
município. Quatro -Remanejamento - mais um fato que vem ao conhecimento e o 
remanejamento de funcionários, sem nenhuma justificativa, sendo realizados apenas 
para satisfazer a vontade da primeira dama, como por exemplo, o caso da 
funcionaria Maria Alevandra de Lima, a qual trabalha no colégio na localidade de 
Estrela do Oeste, sendo transferida para a Unidade de Saúde da localidade de Ouro 
-Verde” Remanejamento esse realizado sem qualquer justificativa sendo, somente 
uma vontade da primeira dama, com o simples intuito de prejudicar ou beneficiar 
quem a lhe convém. Cinco - Autoritarismo - também chama a atenção o fato da 
primeira dama, deter todo o controle da administração, sendo que através de relatos 
de funcionários todas as compras de equipamentos ou materiais, abastecimentos de 
veículos, absolutamente tudo tem que ter a autorização da primeira dama. Diante 
dos casos/fatos narrados fica claramente demonstrado que a administração pública, 
vem sendo exercida com autoritarismos, fraudes, um total desrespeito com os 
munícipes do município, não tendo o então prefeito municipal nenhuma 
responsabilidade com a administração pública. Seis -Licitações fraudulentas- 
seguem em anexo certames em que a administração pública realizou processo de 
dispensa trinta e um dois mil e vinte e um, inexigibilidade zero quatro, zero cinco e 
zero seis dois mil e vinte e um, onde existem fortes indícios de fraudes. Síntese dos 
fatos da denúncia.
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JAURI: O senhor é parente ou amiga ou inimiga de alguma das partes inici. 

mencionadas? r i!
RICARDO: Não

JAURI: O senhor promete dizer a verdade do que souber e lhe for pergu 
conforme prevê o artigo duzentos e três do Código de processo penal?

RICARDO: Sim

JAURI: Então eu advirto que a o senhor será ouvida na condições de testemunha, 
podendo responder por crime de falso testemunho previsto no artigo três quatro dois 
do código penal. Sobre os fatos, que o senhor tem a dizer?

RICARDO: Primeiramente bom dia a todos que estão presente, ééé não, não tenho 
nada a dizer, só responder o que for questionado.

JAURI: Obrigado. Solicito que o assessor legislativo dessa casa faça os 
questionamento elaborado por mim e pela relatora, por se transferir de assunto 
técnico de licitação, com a palavra doutor Douglas.

DOUGLAS: Bom dia senhor presidente e demais membros, demais membros da 
comissão processante, bom dia doutor Ricardo, eu sou Douglas assessor legislativo 
aqui da câmara de vereadores, vou estar fazendo alguns questionamentos que me 
foram passados pelo presidente e relatora, o senhor atua aqui no município?

RICARDO: Sim.

DOUGLAS: Sabe a forma que se deu a sua contratação?

RICARDO: Através de contrato e licitação.

DOUGLAS: Contrato de licitação, sabe a via credenciamento, fechamento público?

RICARDO: Credenciamento.

DOUGLAS: Credenciamento. O senhor e contratado pra quantas horas no 
município?

RICARDO: Eu faço seis horas por dia né, por mês assim não sei como é, e nem por 
ano.

DOUGLAS: É, sabe o valor total global do seu contrato?

RICARDO: Não.
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DOUGLAS: O senhor e representante legal da empresa dá, Ricardo Barbosa Rj 
LTDA?

RICARDO: Sim. I <o lviV
DOUGLAS: Sim. Lembra a data que firmou o contrato com a prefeitura? 

RICARDO: Não
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DOUGLAS: O senhor foi a princípio contratado pra atuar em qual setor da saúde do 
município?

RICARDO: Médico

DOUGLAS: É, no centro de atenção psicossocial, o senhor atua lá ou não? 

RICARDO: Eu trabalho no pronto atendimento.

DOUGLAS: No pronto atendimento. Não centro de atenção psicossocial? 

RICARDO: O que você quer dizer com centro de atenção psicossocial?

DOUGLAS: É, no CAPS, mais conhecido.

RICARDO: Ah o CAPS, beleza, o CAPS não tem médico, então na ausência do 
médico, ter algum médico que assine as prescrições, no caso quando tem alguma 
necessidade é preciso fazer alguma participação.

DOUGLAS: Certo.

RICARDO: Mas não que eu trabalhe no local.

DOUGLAS: Quando que o senhor começou a prestar serviço pro município?

RICARDO: Nesse ano, eu já trabalhava ano passado né, fazia alguns plantões 
noturno, ééé quanto precisa, e era chamado agente vinha e fazia e trabalhava, mas 
agora com o contrato esse ano.

DOUGLAS: Não lembra o mês específico, desde janeiro?

RICARDO: Comecei a trabalhar desde fevereiro.

DOUGLAS: O senhor conhece a primeira dama Irene?

RICARDO: Conheço.

DOUGLAS: Ééé já viu ela na... no... na saúde no setor que o senhor trabalha?
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RICARDO: Já atendi ela.

DOUGLAS: Já atendeu ela. Sabe se ela dá ordens, é, nesse setor se ela trar^ 
lá ou já transitou?

RICARDO: Não sei.

irimeiraDOUGLAS: Eéé, [silêncio], o senhor já recebeu algum tipo de ordem 
dama?

RICARDO: Não

DOUGLAS: Na empresa, é, do doutor só, tem o doutor como contratado?

RICARDO: Sim.

DOUGLAS: Em outros municípios que doutor atua também é, foi feito pela mesma 
forma a sua contratação ou o doutor e concursado em algum outro município?

RICARDO: Não sou concursado, atuo como plantonistas.

DOUGLAS: Plantonista. Aqui no município também atua como plantonista ou não?

RICARDO: Como contratado.

DOUGLAS: Mas atua no plantão?

RICARDO: Isso.

DOUGLAS: Isso, é, o doutor disse que já trabalhou aqui nos outros anos, mas 
também foi através de processo licitatório ou não?

RICARDO: Não, como plantonista pra cobrir um colega.

DOUGLAS: Certo, agora que o doutor começou a atuar?

RICARDO: Sim.

DOUGLAS: Por quanto tempo e contrato do doutor?

RICARDO: Um ano.

DOUGLAS: Um ano. [silêncio], sem mais perguntas.

RICARDO: Obrigado.
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DOUGLAS: Deixo a palavra aos membros da comissão para que façam qualquer 
pergunta que entenderem pertinente, obrigado doutor.

JAURI: Vereadora Dani tem alguma pergunta pro doutor Ricardo?
ç£)M\SS4n

%°èDANIELA: Não.
•2

JAURI: Vereadora Laurinda tem alguma pergunta pro doutor Douglas?

LAURINDA: Não, senhor presidente.

JAURI: Pelos senhores vereadores que acompanham a oitiva tem alguma pergunta 
para doutor Douglas?,... doutor Ricardo perdão, [silêncio]. Sem mais perguntas 
dispenso a testemunha.

%$

RICARDO: Obrigado.
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TERMO DE DECLARAÇÃO 

COMISSÃO PROCESSANTE 

PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO N.° 001/2021

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e 

quarenta e quatro minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Santa Maria do 

Oeste, deu-se início às oitivas das testemunhas conforme reunião realizada 

de onze de agosto de dois mil e vinte e um da Comissão Processante, nomeada 

através da Portaria n.° 024/2021 e Despacho do Presidente da Comissão. Conforme 

estabelecido, na data de hoje, foi ouvido a senhora Aline Kalucz, CRM/UF 43026/PR, 

representante da empresa Aline Kalucz Serviços Médicos Ltda, cujo áudio será
degravado e acompanhará o presente Termo de Declaração que vai assinado por 
mim

Saldanha

na data

pelos demaise membros. Rozelia de Fátima
)

JAURI FERNANDES DE ABREU — Presidente 

LAURINDA LOPES DAMIÃO - Relatora _ 

DANIELA KUNRATH DA LUZ — Membro
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ALINE KALUCZ
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DEGRAVAÇÃO ÁUDIO ALINE KALUCZ - 20/08/2021 ?c.&A#/éi 1o

êJAURI: Bom dia senhora Aline Kalucz 

ALINE: Bom dia.

JAURI: Representante Aline Kalucz Serviços Médicos Ltda.

JAURI: Um documento com foto, por favor.

JAURI: Seu nome?

ALINE: Aline Kalucz.

JAURI: Sua idade?

ALINE: Trinta e um.

JAURI: Seu estado civil?

ALINE: Casada.

JAURI: E sua residência?

ALINE: (?) Pitanga (?) Avenida (?)

JAURI: Sua profissão?

ALINE: Médica.

JAURI: Lugar onde exerce sua atividade?

ALINE: Santa Maria do Oeste (?)

JAURI: A senhora está aqui para ser ouvida a respeito da denúncia protocolada no 

dia nove de julho de dois mil e vinte um pelo senhor Ozeias da Rosa Boiko, na qual 

o senhor Oscar Delgado, atual prefeito municipal figura como acusado, a qual relata 

as seguintes ilegalidades investigadas pela comissão processante zero um, dois mil 

e vinte um. A denúncia, fundamento do presente processo administrativo, narra, em 

síntese, que o denunciado, na qualidade de Prefeito Municipal teria cometido as 

seguintes infrações: Um - Fura-fila alega que existe um cronograma para a vacinação 

do Covid-dezenove, e que a primeira dama foi vacinada burlando o cronograma e o
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plano de vacinação. Dois -Que houve fraude em licitação “mais um caso em que 
primeira dama, usa de sua posição para sem fundamento algum interferir n||

da saúde. No caso da contratação de funcionáriofô^

devido processo legal. Foi de conhecimento de todos que fora
secretaria de saúde do município,

Administração Pública, na área

para a saúde sem o
realizada a contratação de funcionários para a 
porém sem nenhum processo licitatório ou convênio para a contrataçao. Após

“contratação de serviços denoventa dias foi realizado um certame para a
área da saúde, para atuação na secretaria municipal alega que aprofissionais na

sagrou vencedora está apenas cumprindo as ordens da primeira damaempresa que
Três - Demissão - outro caso vem à tona é a demissão do Médico Douglas Pereira

nenhuma justificativa foi simplesmente dispensado do
secretaria de saúde de Santa Maria do Oeste.

seu
Carniel, o qual sem 

trabalho como médico, junto a
diretamente por ordem da primeira dama do 

fato que vem ao conhecimento e o 

nenhuma justificativa, sendo realizados apenas

Ressalta- se que a demissão ocorreu

município. Quatro -Remanejamento mais um

remanejamento de funcionários sem
vontade da primeira dama, como por exemplo, o caso dapara satisfazer a

funcionaria Maria Alevandra de Lima, a qual trabalha no colégio na localidade de 

Estrela do Oeste, sendo transferida para a Unidade de Saúde da localidade de Ouro 

- Verde” Remanejamento esse realizado sem qualquer justificativa sendo, somente 

vontade da primeira dama, com o simples intuito de prejudicar ou beneficiar 

lhe convém. Cinco - Autoritarismo - também chama a atenção o fato da
uma

quem a
primeira dama, deter todo o controle da administração, sendo que através de relatos 

de funcionários todas as compras de equipamentos ou materiais
absolutamente tudo tem que ter a autorização da primeira dama. Diante

abastecimentos de

veículos,
dos casos/fatos narrados fica claramente demonstrado que a administração pública,

fraudes, um total desrespeito com ossendo exercida com autoritarismos, 

munícipes do município, não tendo o 

responsabilidade com a 

seguem em anexo certames em que 

dispensa trinta e um dois mil e vinte e um, inexigibilidade zero quatro, zero cinco e

vem
então prefeito municipal nenhuma

administração pública. Seis -Licitações fraudulentas-
a administração pública realizou processo de
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zero seis dois mil e vinte e um, onde existem fortes indícios de fraudes. Síntese 

fatos da denúncia.
&

cS
m-§

inimiga de alguma das partes inicialmeiS^^^^/JAURI: A senhora é parente, amiga ou 

mencionadas?

ALINE: Não.

JAURI: A senhora promete dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, 
conforme prevê o artigo duzentos e três do código processo penal?

ALINE: Sim

JAURI: Então eu advirto que a senhora será ouvida na condições de testemunha, 
podendo responder por crime de falso testemunho previsto no artigo três quatro dois 

do código penal. Sobre os fatos, o que a senhora tem a dizer?

ALINE: Não sei quanto aos fatos.

JAURI: Solicito que o Assessor Legislativo dessa casa faça os questionamentos 
elaborados por mim e pela relatora por ser tratar de assuntos técnicos de licitações.
Doutor Douglas.

DOUGLAS: Bom dia senhor presidente e demais membros da comissão 

processante... Bom dia doutora Aline!

ALINE: Bom dia.

DOUGLAS: Eu sou Douglas, sou assessor legislativo aqui da Câmara e vou estar 
lhe fazendo alguns questionamentos me passados pelo presidente e pela relatora.
Ok?

ALINE: Ok

DOUGLAS: A senhora é médica aqui no município?

ALINE: Sim.

DOUGLAS: Atua aqui desde quando?

ALINE: Comecei neste ano, quando precisaram de médico porque houve, tavam sem 

médico no pronto socorro

DOUGLAS: Sabe de que forma foi feita a sua contratação?
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ALINE: Inicialmente quando foi uma situação emergencial foi feita uma dispensa^e 

então um credenciamento.

DOUGLAS: Logo depois um credenciamento.

ALINE: Quando teve a licitação eu entrei no credenciamento.

DOUGLAS: Essa dispensa foi de quantos dias doutora? Se recorda?

ALINE: Não sei te falar com exatidão.

DOUGLAS: Mas foi no início do ano?

ALINE: Foi quando o Douglas saiu.

DOUGLAS: A doutora não trabalhou com doutor Douglas?

ALINE: Não

DOUGLAS: Certo. A doutora tá lotada pra qual unidade de saúde?

ALINE: Pronto Atendimento.

Atendimento? Quantas horas semanais a doutora exerce noDOUGLAS: Pronto 
município de Santa Maria?

ALINE: Semanais...(?) Não sei dizer com exatidão, mas são seis horas dianas nos 

dias de semana...(?)

DOUGLAS: Certo. A doutora sabe o valor global da sua licitação?

ALINE: Global anual? Não me lembro...(?) é cento e sete a hora.

hora. Certo. A doutora é clínico, clínica geral noDOUGLAS: Cento e sete a 

município?

ALINE: Isso.

DOUGLAS: A doutora atua em outros municípios?

ALINE: Sim.

DOUGLAS: Quais?

ALINE: Pitanga.
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DOUGLAS: Pitanga. A forma de contratação realizada em Pitanga é a mesma 

a doutora é concursada?

ALINE: O hospital de Pitanga não pertence ao município.

DOUGLAS: A doutora trabalha no hospital?

ALINE: Isso. A contratação é direta com eles.

DOUGLAS: Isso. Ok. No seu chamamento foi feita a contratação, na sua empresa, 
apenas da doutora?

ALINE: Isso.

DOUGLAS: É, a sua empresa cumpre ordens da primeira dama?

ALINE: Eu respondo diretamente à secretária de saúde.

DOUGLAS: A doutora responde diretamente à secretária de saúde?

ALINE: Isso.

DOUGLAS: Qual o nome dela?

ALINE: Daiane de Oliveira.

DOUGLAS: Já viu a primeira dama dando ordens ou ...fazendo alguma autorização 
no setor que a doutora trabalha ou nas unidades básicas de saúde?

ALINE: Não. Na unidade básica não sei

DOUGLAS: A doutora trabalha no Pronto Atendimento.

ALINE: No Pronto Atendimento.

DOUGLAS: Então no Pronto Atendimento a doutora não vê a primeira dama? 

ALINE: Já vi. Mas não dando ordens.

DOUGLAS: A doutora via ela com frequência ou só as vezes?

ALINE: Não lembro.

DOUGLAS: Não lembra...A empresa da doutora é constituída há quanto tempo? 

ALINE: Desde dois mil e dezenove.
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DOUGLAS: Dois mil e dezenove...Tinha outras pessoas participando do 

chamamento público?

ALINE: Sim.

DOUGLAS: Sim, outros médicos?

ALINE: Sim.

DOUGLAS: Que concorreram?

quantidade de horas que eles precisavam não poderíam fazer,ALINE: Eu...a 
quantidade total (?) também, então eu (?)

DOUGLAS: Esse chamamento se deu aonde? O procedimento em si aconteceu
análise documental.aonde? O chamamento público, a parte do processo

ALINE: Na prefeitura.

DOUGLAS: Na prefeitura. A doutora lembra o dia?

ALINE: Não. (?)

DOUGLAS: Então foi na prefeitura, em qual setor?

ALINE: No setor de licitação.

DOUGLAS: No setor de licitação, 
propostas?

ALINE: Não.

DOUGLAS: Conhece algum funcionário do setor de licitação?

ALINE: Não conheço ninguém da prefeitura. (?)

DOUGLAS: Os senhores têm mais alguma pergunta do processo em si?

DOUGLAS: O contrato da doutora é pra doze meses?

ALINE: Isso.

DOUGLAS: Essa dispensa que a doutora menciona no ^
quais as outras propostas que foram apresentadas? E outros médicos? Quais as 
empresas que apresentaram as outras propostas ou só da empresa da doutora.

ALINE: Não tenho conhecimento.

A doutora lembra qual funcionário fez análise das

início, a doutora se recorda



Ih CÂMARA MU11C1PAL DE SANTA MARIA DO OESTE - PR
if CNPJ: 95.684.585/0001-12
W, Rua Alexandre Kordiak, 87 - Centro - Santa Maria do Oeste - PR, CEP: 85230-000 
rjr Fone/Fax: (042) 3644 1129/3644 1149/3644 1363 i

E-mail: camaramunicipalsmo@gmail.com
Pkj 3H 5

£

1DOUGLAS: Não tem conhecimento...a doutora se reporta diretamente a secreta^ 

ALINE: Sim.

DOUGLAS: Sem mais perguntas. Passo à comissão para que faça as perguntas q 

entenderem pertinentes. Meu muito obrigado doutora.

ALINE: Por nada.

JAURI: Vereadora Dani tem alguma pergunta pra doutora Aline?

DANIELA: Não.

JAURI: Vereadora Laurinda tem alguma pergunta pra doutora Aline?

LAURINDA: Sem perguntas.

JAURI: Não tendo mais perguntas, dispenso a testemunha.

ALINE: Obrigada.

c§;
m

M
ts SP /echow
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FlsMM
CERTIDÃO

Eu, Rozelia de Fátima Saldanha, Secretária Administrativa da Câmara 
Municipal de Santa Maria do Oeste - PR, e secretária da Comissão Processante CERTIFICO 
que disponibilizei no site da Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste, no menu superior 
Publicações/Comissão Processante 01, os áudios das oitivas das testemunhas realizadas 
datas dos dias 18/08/2021 e 20/08/2021.

nas

Links:

Adriane Assis Leal

https://drive.qooqle.eom/file/d/1 t9FIQ3i-
FI3M GeWz Kte1s5MIH90t3 CmX/view?usp=sharinq

Maria Alevandra de Lima

.https://drive.google.eom/file/d/1Tni898vGOzLxxV7IOR1iFUCO ifSFtCQ/view?usp=s
haring

Douglas Pereira Carniel

https://drive.google.eom/file/d/12rBP6w9iv70vRtmWb4iwvqfklceFhstl/view?usp=sha
um

Marlene Dasko

.https://drive.google.eom/file/d/1F31qQcncRGR2XMmlhnvkE4XtH0pv3cZM/view7us
p=sharinq

Grazielle Aparecida Scheel

https://drive.google.eom/file/d/1Kr OmQuHStJxV ZD HQ4SVFm1EBoTTrU/view?u
sp=sharinq
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Ricardo Barbosa Ribas

https://drive.google.eom/file/d/1QTnFlzAJvL 7WR Q DJT8wMtpAVWvwcJJ/view?u
sp=sharinq

Aline Kalucz

https://drive.qooqle.eom/file/d/11M6IIPdOeKHMtFM629pNibDRdGTYcn5f/viow9i1
=sharinq

Por esta ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Santa Maria do Oeste, 20 de agosto de 2021

7
ROZELIA DE FÁTIMA SALDANHA

Secretária Administrativa



20/08/2021 Gmail - Links das oitivas das testemunhas

Ml Gmail Comissão Processante <comissaoprocessante01@gmail.com>

Links das oitivas das testemunhas
1 mensagem

Comissão Processante <comissaoprocessante01@gmail 
Para: guilherme@gsgadvocacia.com.br, isadora@gsgadvocacia.com.br

Boa tarde,
Segue em anexo, Certidão com os links das oitivas das testemunhas realizadas nos dias 18/08/2021 e 20/08/2021. 
Informo ainda, que o processo na íntegra encontra-se no site da Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste no 
menu superior Publicações/Comissão Processante 01

Por gentileza, acusar recebimento.

.com> 20 de agosto de 2021 15:48

Fls^ Certidão Links das oitivas.pdf
^ 359K
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https://mail.google.com/mail/u/2?ik=12b44f343c&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar8783303977936988031&simpl=msg-a%3Ar-42895... 1/1



JLÀ COMISSÃO PROCESSANTE

Eu, Sidineia Gulanoski, portadora do CPF n.° 060.085.839-14, 

residente no Loteamento Monte Cario, Santa Maria do Oeste, venho através 

deste, apresentar documentos (áudios e fotos) para análise dessa Comissão.

Se for do entendimento dessa Comissão, me coloco a disposição 

para prestar maiores esclarecimentos.

t§
s soSanta Maria do Oeste, 20 de agosto de 2021. I-
8$

SIDINEIA GULANOSKI

àsJlii-_horase_i2—r
Recebi em
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h'm Marlene Enf
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online

^ 2% 115:46
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26 de abril de 2021
f\sJ5SJ_

iLéè As mensagens e as chamadas são protegidas 

com a criptografia de ponta a ponta e ficam 

somente entre você e os participantes desta 

conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode ler ou 

ouvi-las. Toque para saber mais.

Esquecí de perguntar se vc a 

tem todas as profissionais de 

enfermagem 18:05 v/

► «
0:08

► •
0:13 18:07 y

Tem uma amiga minha 

Mas muito obrigada

18:08 v</

18:08 ví/

© [Digite uma mens..

o o □ ca



es íp h © *? 3% 115:54
r i

Cris Pref ■< V.
£

29 de abril de 2021
o^OCESg^

ê As mensagens e as chamadas são protegidas (fié 

com a criptografia de ponta a ponta e ficam 

somente entre você e os participantes desta 

conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode ler ou 

ouvi-las. Toque para saber mais.

(fj$
&

<35

Oi Cris tudo bem 14:36 ví^

E a Sidneia 14:36 v</

Sabe me informar quem ganhou o 

chamamento 14:36

Oi sidi 17:47

Shell e a dasko 17:48

Beleza 17:48 v</

Obrigada pela informacao 17:49 v</

Dnd 17:50

© Digite uma mens... %

<i o □ G3
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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE
£c?.23/08/2021 sl%

%
g'eiues^

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e um, às dezessete 

horas e trinta minutos, reuniram-se na sala da Sala da Presidência, a COMISSÃO 

PROCESSANTE nomeada através da Portaria n.° 024/2021 composta pelos 

vereadores JAURI FERNANDES DE ABREU, LAURINDA LOPES DAMIÃO e 

DANIELA KUNRATPI DA LUZ. Diante do protocolo de documentos (fotos) realizado

pela senhora Sidineia Gulanoski realizado no dia 20 de agosto de 2021 destinado à 

Comissão Processante, os mesmos deliberaram por apenas juntá-los ao Processo 

Político-Administrativo 01/2021, uma vez que não acrescenta fato novo. Neste ato

da Comissão, a servidora Rozelia de Fátimaestavam presen 

Saldanha
a.

fjlvt C-Tl ü/sfo jCiL*

r Jauri Fernandes de Abreu 
Presidente

i

anielá Kunrath da Luz 
v-^Membro

Laurinda Lopes Damião 
Relator
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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE
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%
Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às no^ 

horas e vinte e dois minutos no Plenário da Câmara Municipal, a 
COMISSÃO PROCESSANTE nomeada através da Portaria n.° 024/2021 composta 

pelos vereadores JAURI FERNANDES DE ABREU, LAURINDA LOPES DAMIÃO e 

DANIELA KUNRATH DA LUZ

reuniram-se

os quais se reuniram para realização das oitivas 

marcadas para esta data. Porém, a testemunha arrolada pela defesa do acusado

senhor Oscar Delgado, marcada para às nove horas, CRISLAINE DA LUZ CASTRO, 

não compareceu. Aguardado o prazo de quinze minutos, constatou-se a AUSÊNCIA 

da testemunha. Neste ato estavam presentes, além da Comissão 

Rozelia de Fátima Saldanha e Douglas Alex Ferreira.
, os servidores,

aun Fernandes de Abreu Laurinda Lopes Damião 
Presidente Relatora

DanielKunràth da Luz 
Membro

>ü

Rozeli. Fátima Saldanha
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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE ©c?

a
%Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às n 

horas e cinquenta minutos, reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal, a 

COMISSÃO PROCESSANTE nomeada através da Portaria n.° 024/2021 composta 

pelos vereadores JAURI FERNANDES DE ABREU, LAURINDA LOPES DAMIÃO e 

DANIELA KUNRATFI DA LUZ, os quais se reuniram para realização das oitivas 

marcadas para esta data. Porém, a testemunha arrolada pela defesa do acusado, 

senhor Oscar Delgado, marcada para às nove horas e trinta minutos, DAIANE 

OLIVEIRA, não compareceu. Aguardado o prazo de quinze minutos, constatou-se a 

AUSÊNCIA da testemunha. Neste ato estavam presentes, além da Comissão, os 

servidores, Rozelia de Fátima Saldanha e Douglas Alex Ferreira.

S 3P f

r\
(X/wu, &&

Jauri Fernandes de Abreu Laurinda Lopes Damião 
Presidente

Daniela Kunrath da Luz 
Membro^Relatora

Rozelia de Fátima Saldanha
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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às dez 

horas e quarenta e cinco minutos, reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal, a 

COMISSÃO PROCESSANTE nomeada através da Portaria n.° 024/2021 composta 

pelos vereadores JAURI FERNANDES DE ABREU, LAURINDA LOPES DAMIÃO e 

DANIELA KUNRATPI DA LUZ, os quais se reuniram para realização das oitivas 

marcadas para esta data. Porém, a testemunha arrolada pela defesa do acusado, 

senhor Oscar Delgado, marcada para às dez horas e trinta minutos, NILCEIA 

APARECIDA VIEIRA FERNANDES, não compareceu. Aguardado o prazo de quinze 

minutos, constatou-se a AUSÊNCIA da testemunha. Neste ato estavam presentes, 

além da Comissão, os servidores, Rozelia de Fátima Saldanha e Douglas Alex 

Ferreira.

Íom*/1 í/i ê/ jl'
Jauri Fernandes de Abreu Laurinda Lopes Damião 

Presidente
Damela Kunrath da Luz 

MembroRelatora

L
Rozelia de Fátima Saldanha

AP
o

rreira
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Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às onze

reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal, ahoras e quinze minutos 

COMISSÃO PROCESSANTE nomeada através da Portaria n.° 024/2021 composta 

pelos vereadores JAURI FERNANDES DE ABREU, LAURINDA LOPES DAMIÃO e 

DANIELA KUNRATH DA LUZ, os quais se reuniram para realização das oitivas

marcadas para esta data. Porém, a testemunha arrolada pela defesa do acusado, 

senhor Oscar Delgado, marcada para às onze horas, GONÇALINO DE OLIVEIRA, 
não compareceu. Aguardado o prazo de quinze minutos, constatou-se a AUSÊNCIA 

da testemunha. Neste ato estavam presentes, além da Comissão, os servidores, 

Rozelia de Fátima Saldanha e Douglas Alex Ferreira.

(

Jauri Fernandes de Abreu 
Presidente

\

Daniela Kunràth da Luz 
Membro

Laurinda Lopes Damião 
Relatora

Rozelia de'Fatima Saldanha

Oeug [ex/Fe rre ira

/
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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um 

horas e quarenta e cinco minutos, reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal, a 

COMISSÃO PROCESSANTE nomeada através da Portaria n.° 024/2021 composta
LAURINDA LOPES DAMIÃO epelos vereadores JAURI FERNANDES DE ABREU 

DANIELA KUNRATH DA LUZ, os quais se reuniram para realização das oitivas

marcadas para esta data. Porém, a testemunha arrolada pela defesa do acusado, 

senhor Oscar Delgado, marcada para às onze horas e trinta minutos, MAURI DA 

LUZ, não compareceu. Aguardado o prazo de quinze minutos, constatou-se a 

AUSÊNCIA da testemunha. Neste ato estavam presentes, além da Comissão, os 

servidores, Rozelia de Fátima Saldanha e Douglas Alex Ferreira.

C5

Daniela Kunrátyi da Luz 
Membro

Jauri Fernandes de Abreu Laurinda Lopes Damião 
Presidente Relatora

•O X
tima SaldanhaRozelia
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE 
ATAS COMISSÃO PROCESS ANTE

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE 
23/08/2021

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e 
um às dezessete horas e trinta minutos, reuniram-se na sala da 
Sala da Presidência, a COMISSÃO PROCESSANTE nomeada 
através da Portaria n.° 024/2021 composta pelos vereadores 
JAU RI FERNANDES DE ABREU, LAURINDA LOPES 
DAM1ÃO e DANIELA KUNRATH DA LUZ. Diante do 
protocolo de documentos (fotos) realizado pela senhora 
Sidineia Gulanoski realizado no dia 20 de agosto de 2021 
destinado à Comissão Processante, os mesmos deliberaram por 
apenas juntá-los ao Processo Político-Administrativo 01/2021, 
uma vez que não acrescenta fato novo. Neste ato estavam 
presentes, além da Comissão, a servidora Rozelia de Fátima 
Saldanha________ _

JA URI FERNANDES DE ABREU
Presidente

LAURINDA LOPES DAMIAO
Relatora

DANIELA KUNRATH DA LUZ 
Membro

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
vinte e um, às nove horas e vinte e dois minutos, reuniram-se 
no Plenário da Câmara Municipal, a COMISSÃO 
PROCESSANTE nomeada através da Portaria n.° 024/2021 
composta pelos vereadores JAURI FERNANDES DE ABREU 
LAURINDA LOPES DAMIÃO e DANIELA KUNRATH DA 
LUZ, os quais se reuniram para realização das oitivas marcadas 
para esta data. Porém, a testemunha arrolada pela defesa do 
acusado, senhor Oscar Delgado, marcada para às nove horas, 
CRISLAINE DA LUZ CASTRO, não compareceu. Aguardado

AUSÊNCIA dao prazo de quinze minutos, constatou-se a __
testemunha. Neste ato estavam presentes, além da Comissão, 
os servidores, Rozelia de Fátima Saldanha e Douglas Alex
Ferreira.

JA URI FERNANDES DE ABREU
Presidente

LA URINDA LOPES DAMIÃO
Relatora

DANIELA KUNRATH DA LUZ 
Membro

ROZELIA DE FÁTIMA SALDANHA 

DOUGLAS ALEX FERREIRA

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
vinte e um, às nove horas e cinquenta minutos, reuniram-sejio 
Plenário da Câmara Municipal, a COMISSÃO 
PROCESSANTE nomeada através da Portaria n.° 024/2021 
composta pelos vereadores JAURI FERNANDES DE ABREU,
LAURINDA LOPES DAMIÃO e DANIELA KUNRATH DA

https://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/3D7BCA89/03AGdBq25qN6MvcOeH9BS0VcXln-heMfVi1Zp5jw3u-V2GU0lrwhR1HfzZK4wADos.. . 1/4
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DANIELA KUNRATHDA LUZ 
Membro

ROZELIA DE FÁTIMA SALDANHA 

DOUGLAS ALEX FERREIRA

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
vinte e um, às onze horas e quinze minutos, reuniram-se no 
Plenário da Câmara Municipal, a COMISSÃO 
PROCESSANTE nomeada através da Portaria n.° 024/2021 
composta pelos vereadores JAURI FERNANDES DE ABREU, 
LAURINDA LOPES DAMIÃO e DANIELA KUNRATH DA 
LUZ, os quais se reuniram para realização das oitivas marcadas 
para esta data. Porém, a testemunha arrolada pela defesa do 
acusado, senhor Oscar Delgado, marcada para às onze horas, 
GONCAL1NO DE OLIVEIRA, não compareceu. Aguardado o 

v AUSÊNCIA daprazo de quinze minutos, constatou-se a 
testemunha. Neste ato estavam presentes, além da Comissão, 
os servidores, Rozelia de Fátima Saldanha e Douglas Alex 
Ferreira.

JAURI FERNANDES DE ABREU
Presidente

LA URINDA LOPES DAMIÃO
Relatora

DANIELA KUNRATHDA LUZ
Membro

ROZELIA DE FÁTIMA SALDANHA 

DOUGLAS ALEX FERREIRA

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
vinte e um, às onze horas e quarenta e cinco minutos, 
reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal, a COMISSÃO 
PROCESSANTE nomeada através da Portaria n.° 024/2021 
composta pelos vereadores JAURI FERNANDES DE ABREU, 
LAURINDA LOPES DAMIÃO e DANIELA KUNRATH DA 
LUZ, os quais se reuniram para realização das oitivas marcadas 
para esta data. Porém, a testemunha arrolada pela defesa do 
acusado, senhor Oscar Delgado, marcada para às onze horas e 
trinta minutos, MAURI DA LUZ, não compareceu. Aguardado 
o prazo de quinze minutos, constatou-se a AUSÊNCIA da 
testemunha. Neste ato estavam presentes, além da Comissão, 
os servidores, Rozelia de Fátima Saldanha e Douglas Alex 
Ferreira.

JA URI FERNANDES DE ABREU
Presidente

LA URINDA LOPES DAMIÃO
Relatora

DANIELA KUNRATHDA LUZ
Membro

ROZELIA DE FÁTIMA SALDANHA 

DOUGLAS ALEX FERREIRA

Publicado por:
Rozelia de Fatima Saldanha 

Código Identificador:3D7BCA89

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
dia 26/08/2021. Edição 2336
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LUZ, os quais se reuniram para realização das oitivas marcadas 
para esta data. Porém, a testemunha amolada pela defesa do 
acusado, senhor Oscar Delgado, marcada para às nove horas e 
trinta minutos, DAIANE OLIVEIRA, não compareceu. 
Aguardado o prazo de quinze minutos, constatou-se a 
AUSÊNCIA da testemunha. Neste ato estavam presentes, alem 
da Comissão, os servidores, Rozelia de Fátima Saldanha e 
Douglas Alex Ferreira.

JA URI FERNANDES DE ABREU
Presidente

LAURINDA LOPESDAMIÃO
Relatora

DANIELA KUNRATHDA LUZ
Membro

ROZELIA DE FÁTIMA SALDANHA

26/08/2021
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DOUGLAS ALEX FERREIRA

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
vinte e um, às dez horas e vinte e dois minutos, reuniram-se no 
Plenário da Câmara Municipal, a COMISSÃO 
PROCESSANTE nomeada através da Portaria n. 024/ZUZi 
composta pelos vereadores JAU RI FERNANDES DE ABREU, 
LAURINDA LOPES DAMIÃO e DANIELA KUNRATH DA 
LUZ, os quais se reuniram para realização das oitivas marcadas 
para esta data. Porém, a testemunha arrolada pela defesa do 
acusado, senhor Oscar Delgado, marcada para às dez horas, 
ARLETE LATCZUK PENNA, não compareceu. Aguardado o 
prazo de quinze minutos, constatou-se a AUSÊNCIA da 
testemunha. Neste ato estavam presentes, além da Comissão, 
os servidores, Rozelia de Fátima Saldanha e Douglas Alex
Ferreira.

JA URI FERNANDES DE ABREU
Presidente

LA URI NBA LOPES DAMIÃO
Relatora

DANIELA KUNRATHDA LUZ
Membro

ROZELIA DE FÁTIMA SALDANHA

DOUGLAS ALEX FERREIRA

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
vinte e um, às dez horas e quarenta e cinco minutos, reuniram- 
se no Plenário da Câmara Municipal, a COMISSÃO 
PROCESSANTE nomeada através da Portaria n. 024/2U21 
composta pelos vereadores JAURI FERNANDES DE ABREU, 
LAURINDA LOPES DAMIÃO e DANIELA KUNRATH DA 
LUZ, os quais se reuniram para realização das oitivas marcadas 
para esta data. Porém, a testemunha arrolada pela defesa do 
acusado, senhor Oscar Delgado, marcada para as dez horas e 
trinta minutos, NILCE1A APARECIDA VIEIRA 
FERNANDES, não compareceu. Aguardado o prazo de quinze 
minutos, constatou-se a AUSÊNCIA da testemunha. Neste ato 
estavam presentes, além da Comissão, os servidores, Rozelia 
de Fátima Saldanha e Douglas Alex Ferreira.

JA URI FERNANDES DE ABREU
Presidente

LAURINDA LOPES DAMIÃO
Relatora

. 2/4ria/3D7BCA89/03AGdBq25qN6MvcOeH9BS0VcXln-heMfVj1Zp5jw3u-V2GU0lrwhR1HfzZK4wADos..
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/mate
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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE

27/08/2021

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um. â 

horas e cinquenta minutos
as treze

no Plenário da Câmara Municipal, a 
COMISSÃO PROCESSANTE nomeada através da Portaria n.° 024/2021 composta 

pelos vereadores JAURI FERNANDES DE ABREU. LAURINDA LOPES DAMIÃO e 

DANIELA KUNRATH DA LUZ

reuniram-se

os quais se reuniram para realização das oitivas 

marcadas para esta data. Porém, a testemunha arrolada pela defesa do acusado, 

senhor Oscar Delgado, marcada para às treze horas e trinta minutos, ENIO JOSÉ 

VERRI, nao compareceu. Aguardado o prazo de quinze minutos, constatou-se a 

AUSÊNCIA da testemunha. Neste ato estavam presentes além da Comissão, os
servidores, Rozelia de Fátima Saldanha e Douglas Alex Ferreira.

\

Jauri Fernandes de Abreu Laurinda Lopes Damião 
Presidente Relatora

Daniela/Runrath da Luz
ro

Rozelia de Fatima Saldanha

OK
Dougla Ferreira
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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE (f

27/08/2021

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze 

horas e vinte e seis minutos reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal, a 

COMISSÃO PROCESSANTE nomeada através da Portaria n.° 024/2021 composta 

pelos vereadores JAURI FERNANDES DE ABREU, LAURINDA LOPES DAMIÃO e

DANIELA KUNRATH DA LUZ, os quais se reuniram para realização das oitivas 

marcadas para esta data. Porém, a testemunha arrolada pela defesa do acusado, 

senhor Oscar Delgado, marcada para às quatorze horas, JOSÉ RODRIGUES 

LEMOS, não compareceu. Aguardado o prazo de quinze minutos, constatou-se a 

AUSÊNCIA da testemunha. Neste ato estavam presentes, além da Comissão, os 

servidores, Rozelia de Fátima Saldanha e Douglas Alex Ferreira.

jiO '^CUwtO'©
Jaun Fernandes de Abreu Laurinda Lopes Damião

Relatora
.

Danièía Kurrath da Luz 
MembroPresidente

Rozelia de Fátima Saldanha

OU' rreira
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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE o
!'

S

27/08/2021

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze 

horas e quarenta e cinco minutos reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal, a 
COMISSÃO PROCESSANTE nomeada através da Portaria n.° 024/2021 composta 

pelos vereadores JAURI FERNANDES DE ABREU, LAURINDA LOPES DAMIÃO e

DANIELA KUNRATH DA LUZ, os quais se reuniram para realização das oitivas 

marcadas para esta data. Porém, o acusado, Prefeito Municipal, senhor OSCAR 

DELGADO, com oitiva marcada para às quatorze horas e trinta minutos, não 

compareceu, mesmo sendo notificado. Aguardado o prazo de quinze minutos, 
constatou-se a AUSÊNCIA do acusado. Neste ato estavam 

Comissão, os servidores, Rozelia de Fátima Saldanha e Douglas Alex Ferreira.
presentes, além da

^ WjMr oía (ÍIa^'
! Jauri Fernandes de Abreu Laurinda Lopes Damião 

Presidente

C Wvu úS)
Daniel nráth da Luz

Relatora Memb

Rozelia de ma Saldanha

£M

uglás Al' eira
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COMISSÃO PROCESSANTE

REQUERIMENTO

AO PRESIDENTE: JAURI FERNANDES DE ABREU

Venho através deste, 
político-administrativo n.° 001/2021.

Justificativa: tendo

requerer que seja feito o ARQUIVAMENTO do processo

em vista que as testemunhas de acusação ouvidas 
mesmo sem a defesa do prefeito inocentaram o mesmo das acusações da denúncia 
E ainda por conta eu estar com dúvida sobre a continuidade da comissão depois que 
a denuncia foi retirada pelo próprio denunciante, sr. Ozeias Boiko da Rosa Decido 
pedir que o presidente coloque em votação, meu pedido de arquivamento da 
denuncia para que, se aprovado pela comissão 
câmara, conforme prevê o decreto lei 201/67.

seja submetido ao plenário da

Nestes termos, pede deferimento.

Santa Maria do Oeste, 27 de agosto de 2021.

tfANIELA kuimrath da luz

MEMBRO

27 ioq.i-2c^i^ecebi em,
horas eJL£_itíí
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