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ATA 027/2021 

20ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2021 

Com a presença de todos os vereadores, às dezoito horas e quatorze minutos, 

no dia nove de agosto de dois mil e vinte e um (09/08/2021), o Presidente 

declara aberta a Vigésima Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte e um. 

Pede à Primeira Secretária, vereadora Mariely Pereira Moreira, que proceda 

a leitura do extrato da ata de n.º 025/202. Após, coloca a ata em votação e é 

aprovada por unanimidade. O Presidente pede para que a Primeira Secretária 

proceda a leitura do EXPEDIENTE DA MESA: Ofício n.º 015/2021 Setor de 

Licitação do Executivo Municipal referente ao Pregão n.º 030/2021, 

Denúncia da cidadã Eliane Cardoso de Oliveira contra o Prefeito 

Municipal Oscar Delgado e Vice-Prefeito Antonio Jorandir Gegoski. O 

Presidente declara aberto o GRANDE EXPEDIENTE: Cede a palavra para o 

vereador Aguinaldo Paz de Moura: Inicia comentando sobre reunião que 

teve com o Deputado Estadual Alexandre Curi, na qual foi tratado sobre o 

assunto da pavimentação asfáltica da estrada ligando os Municípios de 

Campina do Simão e Santa Maria do Oeste, onde o empresário Guilherme 

Gaia assumiu o compromisso diante o Governo Estadual de estar pagando o 

referido projeto, e anseia que este projeto realmente seja concluído. Fala que 

em breve o Município estará recebendo cestas básicas, as quais foram 

solicitadas em nome da Câmara Municipal e juntamente com os demais 

vereadores estarão analisando a melhor forma de distribuí-las. Na sequência 

diz que na presente sessão haverá a votação do recebimento da Denúncia 

feita por cidadã contra o Prefeito e que toda denúncia feita será averiguada 

da melhor forma possível, para que o inocente não seja condenado e o 

culpado não seja absolvido. O Presidente cede a palavra para a vereadora 

Daniela Kunrath da Luz: Em sua fala comenta sobre a reunião que teve com 

a equipe do Executivo, obtendo informações sobre a licitação referente 

contratação da empresa que realizará serviços na estrada do Assentamento 

Araguaí, cita ainda que estes trabalhos foram feitos à mais de dez anos com 
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dinheiro do INCRA e agora os trabalhos serão realizados com recursos do 

próprio município, diz que haverá licitações para distribuição de água para as 

localidades de Vila do Meio, Vila Nova São João, Arroio Seco e Ouro Verde, 

e também será realizado serviços de tapa-buracos na entrada do Distrito de 

São José, informa que em breve se dará início as obras na rua José 

Schereiner. Menciona que os materiais para a iluminação pública já foram 

licitados e será encaminhada a licitação para contratação da mão-de-obra. 

Comenta ainda que os suplementos alimentares já estão disponíveis e alguns 

já foram distribuídos. O Presidente cede a palavra para o vereador João Alex 

Damião: Inicia sua fala fazendo um pedido ao Executivo para que seja feita 

um acostamento nas margens da PR-456 próximo à entrada da Vila Kordiak. 

Comenta da importância que seria aquisição de um caminhão pipa para o 

município, sendo este adquirido com recursos próprios do Executivo ou 

usando das emendas impositivas. O vereador Aguinaldo pede a parte citando 

a importância do caminhão pipa em algumas emergências como por exemplo 

o incêndio que ocorreu em uma casa de nosso município. O vereador João 

Alex retoma sua fala e diz ter reclamações de alguns populares sobre a taxa 

de lixo e cobra maior organização nas entregas e se possível um 

prolongamento da data de vencimento dessas faturas. Questiona o Executivo 

referente ao teste seletivo para motoristas que ainda não foi realizado. 

Justifica sua ausência na 6ª Sessão Extraordinária. Fala de uma live onde 

vereadores foram citados. O Presidente cede a palavra para a vereadora 

Mariely Pereira Moreira: Esclarece que a função dos vereadores é fiscalizar 

fazendo o melhor para a população, dizendo que nas redes sociais foram 

feitos comentários que os mesmos estariam contra o Executivo, mas apenas 

estão desenvolvendo sua função para qual foram eleitos. Propõe que a 

população procure seus vereadores para sanar suas dúvidas. Pede ao 

Executivo que seja tomado as devidas providências em relação a iluminação 

pública e o saneamento na Vila Deus, pois se encontram em más condições. 

O Presidente cede a palavra para o vereador Tiago Variza: Inicia falando 

sobre a licitação para o abastecimento de água que será muito importante nas 
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localidades da Vila do Meio, Vila Nova São João e Arroio Seco, pois os 

moradores se encontram em situação crítica e menciona que foi informado 

que será feita licitação para pavimentações da Rua José Schereiner e 

localidade de São Manoel. A respeito da live diz que deve-se pensar melhor 

antes de citar nomes e ter respeito para com os vereadores, pois foram eleitos 

democraticamente. Referente a denúncia protocolada, que seja apurado 

todos os fatos e não tomar nenhuma atitude precipitada. O Presidente declara 

aberto a ORDEM DO DIA. Coloca em discussão o Projeto de Lei n.º 017/2021 

do Executivo Municipal com a súmula: Dispõe sobre a concessão de diárias, 

revoga leis municipais e dá outras providências. Deixa livre a palavra. O 

Vereador Aguinaldo fala sobre a importância do Projeto e parabeniza os 

motoristas pelos trabalhos. O Presidente fala que os motoristas são 

merecedores ao aumento das diárias e pede a conscientização de 

recebimento de diárias dos demais funcionários. Coloca em 1ª votação o 

Projeto de Lei n.º 017/2021 do Executivo Municipal com a súmula: Dispõe 

sobre a concessão de diárias, revoga leis municipais e dá outras providências. 

E é aprovado por unanimidade. Comenta que em relação à denúncia da 

cidadã contra o Prefeito Oscar Delgado e o Vice-Prefeito Antonio Jorandir 

Gegoski, protocolada no dia 06 de agosto de 2021, a qual requer constituição 

de comissão processante cumulado com afastamento do cargo de prefeito 

municipal, recebe a denúncia, e indefere o pedido de afastamento do prefeito, 

tendo em vista a necessidade de instrução probatória, o que pode ser 

solicitada a qualquer momento pela Comissão. Diz que de acordo com o artigo 

135, inciso 1, parágrafo único do Regimento Interno, a votação será nominal 

por ordem alfabética de seus nomes, que deverão responder SIM, caso 

queiram instaurar a comissão processante e NÃO, caso não queiram instaurar 

a comissão processante. Coloca em votação a instauração de comissão 

processante, com base na denúncia apresentada. O Vereador Aguinaldo Paz 

de Moura votou SIM, o Vereador Alcides Borges Saldanha votou SIM, o 

Vereador Ataíde de Albuquerque votou SIM, a Vereadora Daniela Kunrath da 

Luz votou SIM, o Vereador Jauri Fernandes de Abreu votou SIM, o Vereador 
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João Alex Damião votou SIM, a Vereadora Laurinda Lopes Damião votou SIM, 

a vereadora Mariely Pereira Moreira votou SIM, o Vereador Tiago Variza votou 

SIM. Com nove votos, declara instaurada a Comissão Processante referente 

a denúncia contra o Prefeito Oscar Delgado e o Vice-Prefeito Antonio Jorandir 

Gegoski. De acordo com o artigo 5º do Decreto-Lei n.º 201/67, o Presidente 

suspende a sessão por dez minutos para sorteio dos membros da Comissão 

Processante e lavratura da Ata de Composição. Retornando ao plenário, o 

Presidente pede a Primeira Secretária que proceda a leitura da Ata de 

Composição da Comissão Processante. A comissão ficou composta pelos 

Vereadores João Alex Damião: Presidente, Tiago Variza: Relator, e vereadora 

Laurinda Lopes Damião: Membro. Declara aberto o PEQUENO 

EXPEDIENTE: O vereador Tiago parabeniza o Presidente pela decisão de 

não afastar o Prefeito sem antes apurar todos os fatos, defendendo a 

seriedade desta Casa de Leis. O Presidente Alcides diz que será feita a 

tramitação correta do processo da denúncia. A vereadora Laurinda esclarece 

a população que irá novamente fazer parte da Comissão Processante e que 

agirá com honestidade e respeito fazendo o que é correto. A vereadora 

Daniela agradece o Executivo pelos trabalhos realizados nos assentamentos 

e pelos serviços que serão feitos. O vereador Aguinaldo agradece a Polícia 

Militar que acompanhou a sessão, e ainda fala sobre a construção do lago 

que não foi finalizado e agora está trazendo riscos a população e sugere para 

que seja executado a emenda impositiva feita pelo ex-vereador Jacir para 

construção de um parque. Parabeniza todos os vereadores por aceitarem a 

denúncia e aos integrantes da Comissão Processante que tenham sabedoria 

e discernimento para apurar todos os fatos. A vereadora Mariely manifesta 

seu apoio e se coloca a disposição em relação a nova denúncia para estar 

acompanhando e ajudando no que for preciso, e reforça o aviso das 

vacinações contra o covid-19. O Presidente declara encerrada a sessão. 
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____________________   ____________________        _____________________ 

Alcides Borges Saldanha       Tiago Variza            Mariely Pereira Moreira               

Presidente                                   Vice-Presidente                     Primeira Secretária 

 
 
 
 

____________________   ____________________        _____________________ 

Daniela Kunrath da Luz          Aguinaldo Paz de Moura        Ataíde de Albuquerque 

   Segunda Secretária                         Vereador                                Vereador 
 

 
 
 

____________________        __________________         ____________________ 

Jauri Fernandes de Abreu            João Alex Damião            Laurinda Lopes Damião 

               Vereador                               Vereador                           Vereadora 


