
27/09/2021 14:08 Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE 
ATA COMISSÃO PROCESSANTE 01

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE 
24/09/2021

No dia vinte e quatro de setembro do ano de dois mil e vinte e 
um, às nove horas e trinta e dois minutos, reuniram-se no 
Plenário da Câmara Municipal 
PROCESSANTE nomeada através da Portaria n.° 024/2021 
composta pelos vereadores JAURI FERNANDES DE ABREU, 
LAUR1NDA LOPES DAMIÃO e DANIELA KUNRATH DA 
LUZ. O objetivo desta reunião é deliberar sobre a elaboração 
do relatório final, haja visto que já foram recebidos o parecer 
jurídico do Assessor Jurídico da casa e a defesa final do 
acusado, senhor Oscar Delgado. O Assessor Legislativo da 
casa, Dr. Douglas Alex Ferreira, faz a abertura lendo a última 
ata solicitando o parecer jurídico do Assessor Jurídico e lê o 
referido parecer, e também lê a defesa final apresentada pelo 
acusado, lê também um requerimento feito pelo Presidente da 
Comissão Processante ao Presidente da Câmara Municipal 
solicitando providências quanto as ameaças recebidas. O 
Assessor comenta que foi feito um Boletim de Ocorrência e 
deixa o documento à disposição. Lê e explica o artigo 5o e 6o 
do Decreto-Lei n.° 201/67. Deixa livre a palavra à Comissão 
para discutirem sobre o relatório final. A vereadora Laurinda, 
Relatora da Comissão, pede dez dias de prazo para elaboração 
do relatório. O Assessor lê o artigo 5o, VII, do Decreto-Lei n.° 
201/67, ficando o prazo para conclusão até o dia 13 (treze) de 
outubro. Decidiram por elaborar o relatório final até o dia 04 
(quatro) de outubro. Neste ato, estavam presentes, além da 
Comissão, os servidores Rozelia de Fátima Saldanha, Douglas 
Alex Ferreira.
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excelentíssimo senhor presidente da câmara de vereadores de
SANTA MARIA DO OESTE-PR.

RELATORA: Vera. Laurinda Lopes Damião

RELATÓRIO FINAL OFICIAL DO PROCESSO POLITICO ADMINISTRATIVO N° 001/2021

1) DOS FATOS

A denúncia foi apresentada em data de 09 de julho de 2021, por Ozeias Boiko da 

Rosa, nesta o denunciante elencou fatos e discorreu do que considerava infração político- 

administrativa cometidas pelo Denunciado, em mesma oportunidade juntou rol de 

testemunha, segundo o denunciante provariam as infrações elencadas:

01) Fura-Fila, alega que existe um cronograma para a vacinação do COV1D-19, 
e que a primeira Dama foi vacinada burlando o cronograma e o plano de 
vacinação.

02) Que houve fraude em licitação '‘mais um caso em que a Io 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 90 (noventa 
dias) foi realizada 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 Io Dama.

03) Demissão-Outro caso que 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 Ia Dama 
do município.

04) “ Remanej amento
remanejamento de funcionários, sem nenhuma justificativa, sendo realizados

mais um fato que, vem ao conhecimento e o
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apenas para satisfazer a vontade da 1° Dama, como por exemplo o cash da 
funcionaria Maria Alevandra de Lima, a qual trabalha no Colégio na localiyxidrf-'—) 
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 Io Dama, com o simples intuito de prejudicar ou 
beneficiar quem a lhe convém”

05) Autoritarismo - também chama atenção do fato da Io Dama, detêm 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 Io Dama. Diante dos 
casos/fatos narrados fica claramente demonstrado que a administração pública 
vem sendo exercida com, autoritarismo, fraudes, um total desrespeito com os 
munícipes do município, não tendo o então prefeito municipal nenhum 
responsabilidade com a administração pública.

06) Licitações fraudulentas - seguem em anexo certames em que a /fk 
pública realizou, processo de dispensa 31/2021, Inexigibiliacfae 
06/2021, onde existem fortes indícios de fraudes.
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33 dos autos do processo administrativo foi nomead^¥3p^^Hsão 

processante, após sorteio de seus membros, portaria n° 024/2021, sendo Presidente Ver. 

Jauri Fernandes de Abreu; Relatora Vera. Laurinda Lopes Damião, Membro Vera. Daniela 

Kunrath da Luz.
Em 13 de julho de 2021, a comissão decide por enviar notificação ao Denunciado 

para responder questionamentos relacionados aos fatos narrados na denúncia. Em 23 de 

julho de 2021 através do oficio n° 072/2019 (2021) foi encaminhado a denúncia ao 

Ministério Público direcionado para a pessoa do promotor Guilherme Afonso Larsen 

Barros, não é de conhecimento dessa relatora se existe alguma forma de distribuição 

eletrônica junto ao Ministério Público para os promotores desse tipo de demanda.

Em 26 de julho de 2021 (fls. 41 e seg.), foi apresentado a Defesa Prévia pelo 

Denunciado, alegando em resumo que a denúncia é ilegal, que as condutas do denunciado 

apresentada pelo denunciante não configuram infração político-administrativa nos termos 

do Decreto lei 201/67, que a sequência do processo político administrativo poderia 

configurar eventual Crime de Prevaricação e abuso de autoridade dos vereadores nos 

termos dos arts. 30 e 31 da Lei Federal 13.869/2019, importante elencar que na defesa o Denunciado 

requereu a intimação pessoal de todos os atos na pessoa de seu defensor, conforme exigência do decreto lei 

201/67 em seu art. 5o.
Nas fls. 1269 e seguintes consta degravação das testemunhas de acusação ouvidas. As 

testemunhas de defesa, no que pese arroladas não foram ouvidas.

Nas Fls.

2) DO MÉRITO
2.1. Da desistência da denúncia pelo denunciante.
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A denúncia apresentada foi retirada pelo denunciante, conforme consta nas fls. 1211 dos autos do 

processo administrativo ... ”por livre e espontânea vontade, não tenho mais interesse em seguir com a 

denúncia e com os fatos nela elencados. Requerendo a desconsideração dos pedidos elencados na 

denúncia, bem como a desistência destes, não havendo mais interesse na admissão da representação e nem 

mesmo na abertura da comissão processante. Caso já tenha formada a comissão processante seja 

desconsiderada, vez que estou desistindo de todos os pedidos realizados na denúncia-hem como dos fatos 

nela elencados" pis umi
denúicia -Iguajquer eleitor”0 decreto lei 201/1967 é muito claro em autorizar o eleitor a realizar a 

afirma o decreto lei em seu art. 5o inciso I, logo se não há interesse do denunciante em seguir com a 

denúncia, é inegável que ela se enfraquece.

O andamento da denúncia sem o denunciante em muito se enfraquece, a intenção da norma federal é 

resguardar o interesse do eleitor denunciante, se o legitimado desiste dos fatos que inicialmente considerou 

infrações político-administrativas, é porque com o tempo o próprio denunciante percebe que os fatos por ele 

apresentados não são capaz de configurar as condutas tipificadas no art. 4o do decreto lei 201/67.

No que pese, a decisão inicial da comissão em seguir com o processo Politico administrativo, não é 

possível ignorar a manifestação clara e precisa do denunciante de não ter mais interesse_em_seguir com as 

acusações.
<c^\ssÀd7£

'i/
%

m2.2. Da sessão de recebimento da denúncia. .9

Jgjn.
Em 12 de julho de 2021, na 18a sessão ordinária, conforme ata n° 023/2021 

processo político-administrativo foi decidido pelo recebimento da denúncia e pela instauração da Comissão 

processante , a aprovação foi por unanimidade. Assim o denunciado foi citado para apresentar defesa prévia.

a 1209 do

2.3. Da Defesa Prévia

Em sua defesa prévia o denunciado alegou em resumo que:

Ilegitimidade do denunciante - Ausência de condição de Cidadão de Santa Maria

Ausência de Interesse Legítimo de Agir. Denúncia Maliciosa e
a)

do Oeste

Vingativa. E Evidente Suspeição/Impedimento do denunciante. Não mais reside

no Município. O art. 5o inciso I, do decreto lei 201/1967 exige a prova do 

denunciante ser cidadão no Município da qual se praticaram os fatos 

supostamente irregulares.

Que o denunciante realizou inúmeras ameaças ao Prefeito. Evidente animus 

malicioso e vingativo da Denúncia. Ilegalidade evidente que conduz a ausência
b)
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de interesse legítimo de agir do mesmo. Necessidade de rejeição preliminar da 

Denúncia

Que o denunciante enviou vários áudios de ameaças ao chefe do Transporte escolar e 

posteriormente ao próprio prefeito, áudios juntados na defesa prévia;

Alegou a suspeição de alguns vereadores. Nulidade dos Votos profejidos no 

recebimento da Comissão Processante. Que e 

continuidade da comissão processante.

c)

d)
) e i ç õ e p eow\a

\m&
o £

No mérito, nulidades dos pedidos realizados na notificação pela comissão. Nã 

indícios de prática de ato que configure infração politica administrativa.

Que foi apresentado para essa respeitável câmara de vereadores o oficio de n°

'i.
'dee)

f)
089/2021, protocolado em data de 29 de abril de 2021, e em tal documento foi 

anexada a lista de vacinados, onde consta o nome da primeira dama, que a 

vacinação da primeira Dama foi fato público e notório e que atendia o plano 

nacional e municipal de imunização contra a covid-19. Que naquele momento 

nenhum vereador acusou irregularidade da vacinação da primeira Dama.

Que os profissionais da saúde vinculados à administração foram contratados 

legalmente, conforme processos licitatórios desencadeados e jamais 

questionados, impugnados ou contestados antes do manejo dessa MALICIOSA 

DENÚNCIA, que tais contratações visava atender demanda do Município em 

plena pandemia;

Que a demissão do Medico Douglas não teve qualquer gerência da primeira dama, 

ficando claro nos documentos que foram juntados que a iniciativa de solicitação 

de rescisão contratual foi de livre e espontânea vontade do profissional. De fato 

essa afirmação é reforçada quando o medico foi ouvido como testemunha de 

acusação. Que o pedido do médico pela rescisão contratual foi protocolado com o 

n° 029/2021 na data de 26 de janeiro de 2021;

Que a servidora Maria Alevandra de Lima não foi remanejada pela vontade da 

primeira dama. A servidora Maria Alevandra de Lima procurou o Prefeito 

afirmando que tinha intenção de trabalhar na área da saúde, vez que o seu cargo 

de serviços gerais na escola Municipal do campo Paulo Reglus Freire estava sem 

atribuições ativas devido à pandemia, e a rede Municipal de ensino estava em 

atividades remotas;

Afirma que a primeira dama não tem super poderes, ela é simplesmente uma 

colaboradora da Secretária da Saúde. Não decide e tampouco autoriza qualquer 

compra de equipamentos ou qualquer outro bem que envolva a administração. A

g)

h)

i)

j)

4



primeira dama é tão somente um apoio para a Secretaria da Saúde, 

ausência de poder da primeira dama ficou demonstrado com as testemunhas 

ouvidas, de fato não exercia qualquer poder na secretaria de saúde.

Que todos os processos de licitação estão amplamente formalizado em processos administrativos 

instruídos com atendimento a legalidade estrita. TODA a documentação das referidas licitações 

foi apresentada para esta comissão;

Dessa

k)

A defesa prévia foi analisada em reunião da comissão de 30 de julho de 2021,^7.?. 1189 do processo 

administrativo, nesta por 2 votos a 1 foi decidido pelo prosseguimento da comissão com base em parecer 

assinado pela comissão.
$ &

FK J82.4. Dos recursos apresentados pela Defesa m

&£?£
2.4.1. Ausência de notificação ou intimação pessoal '.9 3p

O advogado do denunciado alega que, desde que protocolou a Defesa Preliminar nesse 

procedimento, nos termos do inc. Ill do art. 5o do DL 201/67, NUNCA MAIS RECEBEU QUALQUER 

NOTIFICAÇÃO OU INTIMAÇÃO PESSOAL sobre os andamentos do presente procedimento cassatório. 

Do mesmo modo, alega que o Prefeito Municipal de Santa Maria do Oeste/PR, tampouco foi intimado ou 

notificado, PESSOALMENTE, de nenhum andamento dessa Comissão Processante - exatamente na forma 

com que determina, LITERAL E DECISIVAMENTE, o inc. IV do art. 5o do DL 201/67, que segundo o 

defensor é de interpretação claríssima, cita a norma:

Art. 5o O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações 
definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido 
pela legislação do Estado respectivo:

(...)

O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo,
pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de 
vinte e quatro horas, sendo lhe permitido assistir as diligências e audiências, bem 
como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de 
interesse da defesa.

Requereu A ABSOLUTA NULIDADE DE QUALQUER DELIBERAÇÃO QUE NÃO TENHA 

SIDO PRECEDIDA DA NOTIFICAÇÃO OU INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO OU DE SEU 

ADVOGADO. Sob pena de NULIDADE do ato.

IV

2.4.2. Da desistência da denúncia pelo Denunciante.

Alega o defensor que teve informações que o denunciante Sr° Ozeias Boiko da Rosa expressamente 

RETIROU a denúncia, anteriormente votada e aceita pelo plenário da Câmara, em face do Prefeito Oscar 

Delgado denúncia essa que, segundo o defensor, solipsisticamente embasou a abertura dessa comissão 

processante. Alegou também, que teria a Comissão Processante - SEM ASSEGURAR QUALQUER
5
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~ ' ' pRQcMANIFESTAÇAO PREVIA AO DENUNCIADO OU SUA DEFESA TECNIC^deTÍBèl ^ bela £v\
continuidade do procedimento MESMO diante da desistência do Denunciante. 4

ante daAlegou também, que a deliberação, pela continuidade da Comissão Proçès 

DESISTÊNCIA DA DENÚNCIA pelo cidadão que a apresentou, padecería de DUAS GRAVES E 

INSANÁVEIS NULIDADES, sendo:

'p

(a) VIOLA o inc. II do art. 5o do próprio DECRETO-LEI 201/67, posto que a competência para 

recebimento da Denúncia é EXCLUSIVA E INDELEGÁVEL do Plenário da Câmara de Vereadores, como 

deixa claro os termos literais desse inc. II, leia-se:

b) VIOLA a exigência literal do inc. I do art. 5o do DL 201/67, posto que o procedimento de 

Comissão Processante EXIGE E DEMANDA, como condição de procedibilidade, que haja um responsável 

efetivo E PLENAMENTE IDENTIFICADO- cidadão eleitor do município ou por

Elementos de convencimento da comissão processante: análise das provas -Das2.5.
testemunhas de acusação ouvidas

Importante elencar que as testemunhas ouvidas basicamente reforçam a defesa do denunciado, e 

comparando o que o denunciante elencou na denúncia e o que as testemunhas ouvidas afirmaram, as provas 

testemunhais são totalmente opostas ao que narrado na denúncia inicialmente apresentadas.

2.5.1. Adriane Assis Leal

Tal testemunha foi arrolada na denúncia como testemunha de acusação, foi ouvida perante a 

comissão e afirmou o que segue.

Afirma que “sobre as licitações fraudulentas eu não sei nada a respeito, (?) flquei sabendo há pouco 

tempo né, trabalho lá, faço estagio voluntário” (fls. 1273 doproc. Adm)

Jauri: de quem recebia ordem? “Do secretário... do secretario não, desculpa, do enfermeiro chefe 

que é quem supervisiona (?) dos médicos, mas assim, nada administrativo, totalmente parte técnica 

mesmo, realização dos procedimentos, saturas, totalmente voltado pra saúde, ordens diretas eu 

nunca recebi de ninguém, fora o pessoal da equipe de enfermagem ” (fls. 1274 do proc. Adm)

Jauri: Já viu aprimeira-dama dando ordens na saúde? (fls. 1274proc. Adm)

ADRIANE: [silencio] .. diretamente não. (fls. 1274proc. Adm)

JAURI: Qual setor a primeira dama ficava dentro da saúde? (fls. 1274 proc. Adm)
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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. (fls. 1274proc. Adm) 

DANIELA: Sobre... Sobre... só... sobre as compras que aqui diz, sabe se a primeira dama realizava 

compras de equipamentos? E ... pelo que você falou ouvia boato^ 

compras, ou viu?

ADRIANE: não vi, não. Nunca vi.

a viu ela fazendo as

£
s
%

S^uncia apresentada, emInegável que os fatos elencados pela testemunha em nada contribuiu 

especial na acusação que recai sobre a Primeira-Dama.

2.5.2. Maria Alevandra de Lima

Tal testemunha está diretamente relacionada ao fato “CASO 4” da denúncia apresentada conforme 

fls. 02 do processo administrativo “Remanejamento 

conhecimento e o remanejamento de funcionários, sem nenhuma justificativa, sendo 

realizados apenas para satisfazer a vontade da Io 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 Io Dama, com o simples intuito de prejudicar ou beneficiar quem a lhe 

convém ”

mais um fato que vem ao

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.

JAURI: Sabe se a primeira dama estava todo dia no centro de saúde do Município 

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

JAURI: você recebeu alguns pedidos de serviço de saúde pela primeira dama?
MARIA ALEVANDRA: não

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.

A testemunha não deixa claro se a sua transferência de local de trabalho foi uma decisão da primeira 

dama, conforme o denunciante narra inicialmente. Alega tão somente que não conseguiu falar com o 

denunciado sobre sua transferência.
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0 indicativo da própria oitiva, foi de que a sua transferência de local de trabalho estaria relacionada a

ausência de atividade efetiva na escola rural onde exercia suas atividades, isso tudo devido a pandi
&

á1FIs2.5.3. Douglas Pereira Carniel m■8
S sTal testemunha está relacionado ao chamado “CASO 3” da denúncia conforme consta nas Tjfsfr 

autos do processo administrativo 

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 Ia Dama do 

município.

“Demissão-Outro caso que vem à tona é a demissão do

JAURI: Quais foram os motivos do desligamento da atividade?

DOUGLAS: O motivo Jauri, do desligamento foi umas circunstancias de fatos que começou já 

antes de esta gestão assumir, houve algumas conversas, pediram pra eu e o Dr 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 ao 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 conversamos que nós 

tivemos, nós tinha acordado eu com a Daiane, que como eu tava trabalhando dois ano ali e a gente 

tem várias equipes de enfermeiros, técnico, eu tinha conversado com a Daiane que gostaria o pouco 

de escolher a equipe que fosse trabalhar, com o motivo disso porque interfere no meu trabalho e 

consequentemente na, nosso trabalho é pro munícipes, interferiría no atendimento também, então 

com isso ela acordou, e assim foi, e ficou conversado, e eu sai e quando eu retomei, eu não lembro 

bem a data certa, mas foi pelo dia treze a quinze de janeiro, eu deparei com a irene, a Primeira- 

Dama

(...)

... a Primeira-Dama eu tinha conversado com ela, eu fiii conversar com a secretária e não gostei 

ambas as conversas, eu resolvi pedir minha, minha demissão, fui eu que pedi não foi a irene que 

me mandou embora, mas foi decorrência das conversas que eu tive com a Primeira-Dama e com a 

secretária Daiane que não ficou ao meu agrado....

Em sua defesa prévia o denunciado juntou no anexo 10 o pedido de rescisão 

contratual do Médico Douglas, que foi protocolado com o n° 029/2021 na data de 

26 de janeiro de 2021, em tal pedido o profissional justifica que o Município não 

lhe oferece condições de trabalho. O distrato n° 001/2021 referente ao contrato 

administrativo 112/2019 data de 26 de janeiro de 2021 com publicação no dia 

seguinte.
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Fato que chama atenção também é que o Médico esteve de férias quase todo o 

mês de janeiro de 2021, conforme menciona em seu depoimento, ou seja, ele 

praticamente não trabalhou no período da gestão do denunciaicj^ii^aue seu pedido 

de demissão é de 26 de janeiro de 2021.

2.5.4.Marlene Dasko

Sísá- Rsm

&
A testemunha é sócia proprietária da empresa DASKO PRESTADORA:^

SAÚDE LTDA, seu depoimento está relacionado ao “CASO 2 “ e “CASO 6” apresentado na denúncia 

conforme fls. 01 e 03 dos autos do processo administrativo “Que houve fraude em licitação 

“mais um caso em que a Io 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 90 (noventa dias) foi realizada 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 Io Dama.”

ERVIÇOS EM

JAURi: sobre os fatos, o que a senhora tem a dizer?

MARLENE: ... de todos os fatos o senhor pergunta?

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

MARLENE: eu não tenho conhecimento desses fatos.

DOUGLAS: Isso, teve contratação antecipada de funcionário por parte da empresa da senhora? 

MARLENE: não senhor

DOUGLAS: Ééé então de fato as contratações e quem escolhia quem iria trabalhar na sua empresa 

eram feitas pela secretária e pela primeira dama?

MARLENE: Não senhor. E posso explicar?

DOUGLAS: Sim.
MARLENE: (...) 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, que eu tentava dormir, tentava descansar, curtir meus sobrinhos e 

não consegui, mas os funcionários quem escolheu fui eu, pelo profissionalismo (...)
DOUGLAS: A senhora sabe me explicar como que se deu a contratação da sua empresa no 

município?
MARLENE: através do credenciamento

DOUGLAS: sim, teve algum profissional que foi contratado diretamente pela prefeitura ? 

MARLENE: não

S: todos pela empresa da senhora?DOUG
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MARLENE: sim.

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

MARLENE: não senhor.

A alegação apresentada na denúncia de que os profissionais da saúde seriam todos 

contratados pela Primeira-Dama e que as empresas que sagraram vencedoras dos credenciamentos 

seriam tão somente para legitimar decisões da Primeira- Dama, não ficou demonstrado conforme 

declarações da responsável por uma das empresas credenciadas, ao contrário, os profissionais todos 

foram escolhidos por critérios profissionais e pela sócia proprietária da empresa. Cabe ressaltar, que 

quase a totalidade das perguntas realizadas para a testemunha foram elaboradas e feitas pelo assessor 

legislativo da câmara, Dr° Douglas Alex Ferreira que ocupa cargo comissionado na casa, 

não foram realizadas por mim Relatora e nem pelo presidente da comissão.

2.5.5. Grazielle Aparecida Scheel fls. 1322 a 1328

A testemunha é sócia proprietária da empresa SHEEL SERVIÇOS DE SAÚDE, e foi vencedora de 

credenciamento para prestar serviços na área de saúde para o Município. Seu depoimento está 

relacionado ao “CASO 2 “ e “CASO 6” apresentado na denúncia conforme fls. 01 e 03 dos autos do 

processo administrativo “Que houve fraude em licitação “mais um caso em que a Io 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 90 (noventa dias) foi realizada 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 Io Dama.”

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

funcionários no setor de saúde?

GRAZIELE: não

DOUGLAS: como se deu sua contratação no município?

GRAZIELLE: A minha contratação foi via credenciamento

(...)

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

profissionáis?

10
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GRAZIELLE : não OMJ -§

DOUGLAS: quem contrata como que a senhora usa do critério de seleção pros profissMiáis 

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, empresas de Ponta Grossa, de Guarapuava, é de outros municípios, 

após eles indicam assim quando tem colegas eu indico pra eles, então vai da conversa, do currículo, 

de uma análise, então a gente contrata e muitas vezes também o conhecimento, por já conhecer o 

trabalho deles eu...

DOUGLAS: aqui no município, nesse ano, não lhe foi pedido para que fosse 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 livre iniciativa?

GRAZIELLE: sim.

2.5.6.Dr° Ricardo Barbosa Ribas fls. 1331 a 1336

A testemunha é representante da empresa Ricardo Barbosa Ribas Ltda e em processo de chamamento 

público presta serviços como médico para o Município, afirma que a primeira-dama não lhe deu nenhuma 

ordem e que não tem conhecimento se atuou em outros setores.

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

RICARDO: através de contrato de licitação

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

RICARDO: credenciamento

(...)

DOUGLAS: o senhor foi a princípio contratado para atuar em qual setor da saúde do Município? 

RICARDO: Médico.

DOUGLAS: o senhor conhece a primeira-dama irene?

RICARDO: conheço.
DOUGLAS: já atendeu ela. Sabe se ela dá ordens, é nesse setor se ela transita por lá ou já 

transitou?
RICARDO: não sei.

DOUGLAS: Ééé. O senhor já recebeu algum tipo de ordem da primeira dama?

RICARDO: não.

11
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A testemunha é representante a empresa ALINE KALUCZ 

sagrou vencedora de credenciamento e presta serviços como médica para o Município. Em 

seu depoimento afirmou claramente que responde diretamente a secretária de saúde e não 

a Primeira-Dama.

DOUGLAS: sabe de que forma foi feita a sua contratação?

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

LTDA se

(...)

DOUGLAS: isso. Ok. No seu credenciamento foi feita a contratação na sua 

empresa, apenas da doutora?

ALINE: isso
DOUGLAS: E a sua empresa cumpre ordens da primeira-dama?

ALINE: Eu respondo diretamente a secretária de saúde.

(...)

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.

De forma geral todas as testemunhas negam os fatos narrados na denúncia, não vinculam nenhum ato 

praticado pelo denunciado.

Com base nas oitivas, a vereadora Daniela Kunrath da Luz realizou pedido de arquivamento do 

processo politico-administrativo “tendo 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 denúncia foi retirada pelo próprio denunciante, Sr. Ozeias 

Boiko da Rosa. Decido pedir que o presidente coloque em votação meu pedido de arquivamento da 

denúncia para que, se aprovado pela comissão, seja submetido ao plenário da câmara, conforme prevê o 

decreto lei 201/67” tal pedido foi rejeitado pela comissão.

Processos de licitação mencionados na denúncia2.6.

Os credenciamentos realizados foram em sua totalidade para atender demandas da área da saúde, 

contratação de médicos e profissionais da saúde. Os certames todos foram encaminhados para a câmara de
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vereadores, conforme consta no ofício de n° 004/2021 protocolado em 16 de abril junto ao legislator
—------ xSÇSS*&municipal,y7.s\ 215 do processo administrativo, ou seja, já de conhecimento da casa todos os caís 

andamento.
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M
Os Credenciamento tiveram abertura em períodos diferentes, meses de março, maio e junho aè j 

modalidade de credenciamento público teve como base parecer jurídico com fundamento na lei 8666/93 e 

8080/90 e na própria portaria 1286/93 do Ministério da saúde, Fls. 171/172 dos autos do processo 

administrativo.

A modalidade utilizada foi pregão presencial conforme despacho de lavra do chefe do executivo nas fls. 

180 do processo administrativo. O instrumento convocatório, deixou claro todos os critérios para a 

participação dos profissionais.

Importante lembrar que nesse período, inicio do ano de 2021, foi período critico da pandemia, a 

administração atual teve inúmeras dificuldades na contratação de profissionais, vez que a maioria dos 

contratos realizados com os médicos em específicos findaram em 31 de dezembro de 2020. Ou seja, o 

município estava praticamente sem atendimento médico em plena pandemia, o que é compreensível a 

contratação na forma de credemciamento.

As contratações realizadas através dos chamamentos públicos atenderam a legalidade, também não pode 

ser esquecido que foram contratos realizados na forma de emergência, que carregavam duas situações 

especificas, a) a ausência de médicos no inicio do ano de 2021 para atender toda a demanda da saúde do 

Município; b) a intensidade da pandemia derivada do covid - 19, em especial nesse período do ano de 2021.

Também é de conhecimento de todos, que não houve transição da gestão anterior, lamentavelmente o 

falecimento do gestor anterior dificultou tal transição para a atual gestão, e inegavelmente a saúde estava em 

situação critica, principalmente devido a pandemia.

Mesmo assim, todos os contratos realizados por credenciamentos trouxeram instrumentos convocatórios 

claros e precisos, atendendo estritamente a legalidade nas contratações.

2.7. Das alegações finais apresentada pelo denunciado

Em suas alegações finais o denunciado reitera as nulidades arguidas durante a instrução processual, tais 

como a) que o denunciante “Sr° Ozeias Boiko da Rosa expressamente RETIROU a denúncia em 

face do Prefeito Oscar Delgado que embasou a abertura dessa comissão processante, logo após 

o Parecer dessa Comissão que deliberou pela continuidade da Denúncia. E a Defesa Técnica 

"descobriu” que teria essa Comissão Processante
MANIFESTAÇÃO PRÉVIA AO DENUNCIADO OU SUA DEFESA TÉCNICA 

"deliberado” pPiã continuidade do procedimento MESMO diante da desistência do Denunciante

SEM ASSEGURAR QUALQUER
teria
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e da FORMAL RETIRADA da Denúncia” b) que o denunciado protocolou um Pedido de 

Arquivamento OU Recurso ao Plenário, com base no art. 166 do Reg. Interno da Câmara de 

Vereadores, mostrando essa deliberação, pela continuidade da Comissão Processante diante da 

DESISTÊNCIA DA DENÚNCIA pelo cidadão que a apresentou, padecia de DUAS GRAVES E 

INSANÁVEIS NULIDADES: a) VIOLA o inc. II do art. 5o do próprio DECRETO-LEI 201/67, 
posto que a competência para recebimento da Denúncia é EXCLUSIVA E INDELEGAVEL do 

Plenário da Câmara de Vereadores, como deixa claro os termos literais desse inc. II, leia-se:‘‘II 

- De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara 

sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será
constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde
logo, o Presidente e o Relator.” b) VIOLA a exigência do inc. I do art. 5o do DL 201/67, posto que o 

procedimento de Comissão Processante EXIGE E DEMANDA, como condição de procedibilidade, 
que haja um responsável efetivo - cidadão eleitor do município ou por Vereador - como autor 

da mesma. Assim, se o próprio denunciante (supostamente eleitor do Município), RETIRA a 

Denúncia ANTES do início da fase instrutória, NÃO HÁ MAIS AUTOR e, portanto, a própria
eis que, sem autor, essa denúncia tornou-sedenúncia se torna juridicamente IN EXISTENTE 

“anônima”, o que é repudiado pela legislação” SgÂOPooP ?cFis Afòo 4;3. DA CONCLUSÃO
Fn

&3.1 - MÉRITO DA DENÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA EVIDENTE
'<> dpfiop^

A instrução processual demonstrou, mesmo diante da oitiva apenas das testemunhas de 

acusação, de modo sólido que não houve qualquer conduta do denunciado, Prefeito Municipal, bem como 

de sua esposa ou de outros Secretários Municipais que caracterizasse qualquer das infrações político- 

administrativas conforme previsão no art. 4o do decreto lei 201/67. Ou seja, é impossível, a partir da 

instrução do processo e considerando as provas documentais e testemunhas ouvidas, imputar qualquer 

conduta de responsabilidade político-administrativa ao denunciado. As testemunhas de acusação ouvidas 

basicamente confirmaram o que a própria defesa do denunciado afirmou, corroborando todos os documentos 

juntados com a defesa prévia e os que acompanharam a Denúncia originária. Assim, desde logo o Relatório 

é pela COMPLETA IMPROCEDÊNCIA das imputações, sendo obrigatória a ABSOLVIÇÃO do Prefeito 

Municipal de todas as acusações.

3.2 - NULIDADES ARGUÍDAS - RECONHECIMENTO

Como se justificará em seguida, se reconhece que duas das alegações de nulidades são 

procedentes. No entanto, entende essa relatora que deve ser aplicado o principio pas de nullité sans grief 

tomado aqui do direito processual penal e civil, que afirma com base em vasta jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça,- STJ e Do Supremo Tribunal Federal - STF, que não há nulidades sem prejuízo. Assim,
14
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como no mérito a decisão é pela improcedência e pelo arquivamento da Denúncia, se apsim a uarnara
FIs A Hs Lreconhecer é desnecessária a apreciação das nulidades.

Entretanto, caso a votação da Câmara de Vereadores não acompanhe o Parecer tio mérito; pela 

improcedência das imputações de infração política-administrativa ao Denunciado (Prefeito Municipal), essa 

Relatora entende que duas das nulidades arguídas pela defesa do denunciado são insuperáveis, pcjjs-, 

de morte, com nulidades insuperáveis e não convalidáveis, a regularidade desse procedinlí 

elas:

:ulam

tfo. Vantí
sUJ g.

o ©
a)- a desistência da denúncia pelo denunciante e a deliberação pela co 

procedimento, que não assegurou o direito de manifestação do denunciado. E evidente que 

tal desistência por parte do denunciante original tornou a denúncia apócrifa; como a 

denúncia não voltou a ser ratificada por algum vereador, isso era causa de arquivamento 

imediato do processo ou, como pediu a defesa do Denunciado, que fosse o ato de desistência 

submetido como recurso ao Plenário da Câmara para eventual ratificação. Essa nulidade, 
por violar o inc. I do art. 5o do Decreto-Lei 201/67, demanda a anulação do procedimento 

desde o ato de renúncia, devendo ser apreciado pelo Plenário o recurso;

oVss1

b)- a violação ao direito de tratamento com paridade e igualdade entre a acusação e da 

defesa - decorrente do fato da Comissão ter intimado pessoalmente as testemunhas de 

acusação, e ter determinado que a defesa trouxesse suas testemunhas, adequadamente 

arroladas, independentemente de intimação - também causa nulidade insanável, sobretudo 

porque sequer foram ouvidas as testemunhas de defesa. Assim, caso não seja acatado o 

mérito do relatório pela absolvição do Denunciado, também deve ser anulado o processo em 

curso desde antes da oitiva das testemunhas de acusação, devendo haver a intimação das 

testemunhas de defesa e, somente após, a emissão de relatório conclusivo.

Assim, em síntese, o Relatório é pela TOTAL IMPROCEDÊNCIA de todos os fatos 

mencionados na denúncia, diante da prova sólida e unânime no sentido da inexistência de qualquer substrato 

às imputações de infração política-administrativa assacadas pela Denúncia original

Entretanto, caso o Plenário não aprove o Relatório acima indicado, essa Relatora entende que 

as nulidades arguidas pela Defesa são TOTALMENTE PROCEDENTES e, em consequência, deve o 

processo SER ANULADO desde o momento da retratação do denunciante SR. OZÉIAS BOIKO,

devendo, em primeiro lugar, ser a retratação submetida ao Plenário para ser ratificada e, se o for, seja 

assegurada à Defesa o direito de ter suas testemunhas também intimadas, bem como sejam redesignadas as
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audiências das testemunhas de acusação e defesa com a prévia intimação do denunciado e/ou advogado 

constituído, nos termos dos incisos II e III do art. 5o da Decreto-Lei 201/67.

Submeto para apreciação e votação da comissão processante e posteriormente submetido ao

plenário da casa.

É O RELATÓRIO, SALVO MELHOR JUÍZO!

Vera. Laurinda Lopes Damião

Relatora da comissão

Votam pela aprovação do relatório Votam pela desaprovação do relatório

Vera. Laurinda Vera.

Laurinda Lopes 

Damião -

Lopes Damião - 

Relatora
(Relatora

Jauri Fernandes de Jauri

Fernandes de AbreuAbreu - Presidente

-Presidente

VeraVera Daniela

Daniela Kunrath daKunrath da Luz - Membra

Luz- Membra
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - PR
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

COMISSÃO PROCESSANTE Fisüáá
isPROCESSO POÜTICO-ADMINISTRATIVO N.° 001/2021

RELATORIO FINAL

2 £
O

Laurinda Lopes Damião, relatora desta Comissão, no cumprimento de suà#^ 
atribuições, apresenta o presente Relatório Final: ^

&

1-Introdução

Trata-se de Comissão Processante, levada a efeito pelo Legislativo Municipal, com 
a finalidade de apurar a denúncia formulada pelo eleitor Ozeias Boiko da Rosa, 
contra o senhor Prefeito Oscar Delgado, pelo possível cometimento de infração 
político-administrativa.

A denúncia foi admitida na 18a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Santa 
Maria do Oeste, realizada em 12 de julho 2021. A respeito da admissibilidade da 
denúncia o presidente da Câmara fez o anúncio da votação: todos os vereadores 
presentes que eram 08, votaram sim, a única vereadora que não votou foi a 
Vereadora Mariely Pereira Moreira, que não estava presente no dia da sessão. A 
representação foi recebida por maioria absoluta dos votos.

A fixação da Comissão foi efetivada através da Portaria 024/2021. Fizeram parte da 
Comissão Processante, os vereadores Jauri Fernandes de Abreu (Presidente), 
Laurinda Lopes Damião (Relatora) e Daniela Kunrath da Luz (Membro). A escolha 
dos cargos na Comissão respeitou o inciso II do artigo 5o do Decreto Lei 201, de 27 
de fevereiro de 1967. Ainda permaneceram como equipe de apoio da comissão 
processante os servidores, Rodrigo Cordeiro Teixeira (assessor jurídico da casa) e 
Rozelia de Fátima Saldanha (secretária administrativa da casa), ambos servidores 
efetivos.

II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira 
sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o 
seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria 
dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão 
processante, com três Vereadores sorteados entre os 
desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o 
Relator.



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

Os membros desta Comissão Processante intimaram depoentes, tomaram oitivas e fis 
analisaram documentações pertinentes ao fato.

2 - Objetivo
O)
t/5 r

Apurar a denúncia formulada pelo eleitor Ozeias Boiko da Rosa, contra o prefeiteA^ 
Municipal Oscar Delgado, por ter supostamente cometido ato configurado como 
infração político-administrativa.

ap ’Px

3 - Previsões legais

O Regimento Interno, em seu Artigos 93, VII, e 132, §único, diz que a Câmara 
constituirá Comissão Processante no caso de processo de cassação pela prática de 
infração político-administrativa do Prefeito ou de Vereador, observando-se os 
procedimentos e as disposições previstas na lei federal aplicável e na Lei Orgânica 
do Município.

No cumprimento da Súmula Vinculante 46, a Comissão Processante, desde o 
processo de admissão da denúncia, se vale exclusivamente e in totum dos 
dispositivos do Decreto Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967. Respeita também o 
artigo 22, I, da Constituição Federal.

4 - Enquadramento da denúncia

Ainda que a denúncia apresente outros dispositivos, devem ser aplicados os incisos 
VII, VIII, X, do artigo 4o, do Decreto-Lei 201/1967, que diz ser infrações político- 
administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos 
Vereadores e sancionadas com a cassação do Mandato. No tocante à menção ao 
crime de usurpação de função pública, realizado pela primeira Dama Irene art. Art. 
328 - “Usurpar o exercício de função pública: Pena - detenção, de três meses a dois 
anos, e multa. Parágrafo único - Se do fato o agente aufere vantagem: Pena - 
reclusão, de dois a cinco anos, e multa”., e em consequência o crime de 
condescendência criminosa art.320 do CP. “Deixar o funcionário, por indulgência, de 
responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando 
lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente”, 
aí cometido pelo prefeito Municipal, desde já afastamos a hipótese da competência 
julgadora legislativa, uma vez que cabe à Câmara Municipal o julgamento de 
infrações político-administrativas previstas no Decreto-Lei 201/67.
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Relativo, a atos de licitação, estes eivados de ilegalidades, como burla a concurso 
público, licitação realizadas em desacordo com a lei 8666/93, inexigibilidades de Pk j.^5 
licitações ilegalmente realizadas, e dispensas com valores fora dos permitidos por
lei.

sAssim, este Relatório limita-se ao disposto VII, VIII, X, do artigo 4o, do DecretfcLei 
201/1967. Entretanto, no amplo respeito à norma condutora deste processo, d^ a 

Câmara votar nominalmente todas as infrações articuladas na denúncia (art. 5'
&

Ainda que a menção à conduta criminosa não esteja no rol de possibilidades do DL 
201/67, é recomendável à Presidência da Câmara que promova a votação de todas 
as infrações expostas na peça de denúncia, por questão de prudência.

5 - Ato da Comissão Parlamentar de Inquérito

• Resolução n° 024/2021, de 13 de julho de 2021 - Ato de fixação da CP;

6 - Metodologia

Os trabalhos da Comissão Processante se pautaram em oitivas e análises amplas 
dos documentos apresentados pela defesa e pelo denunciante.

1 - Abaixo, segue a degravação dos depoimentos das testemunhas, a partir do 
momento em que o Presidente Jauri questiona a testemunha sobre os fatos. Para 
todas as testemunhas o Presidente fez o seguinte esclarecimento:

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 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 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
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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.

ADRIANE LEAL - DIA 18/08/2021- 28 ANOS, DIVORCIADA, RESIDENTE NA 
LOCALIDADE DE RIO LISO, FAZ ESTÁGIO VOLUNTÁRIO NO PRONTO 
ATENDIMENTO DE SANTA MARIA DO OESTE.

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

ADRIANE: Estagiária de técnico de enfermagem

JAURI: Quem realizou sua contratação?

ADRIANE: Na verdade não foi uma contratação, a princípio seria estágio pra pagar 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.

Fls
&

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.

JAURI: Sabe se a primeira dama realizava compras de equipamento, abastecimento 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
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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!

MARIA ALEVANDRA DE LIMA - DIA 18/08/2021 - 39 ANOS, CASADA, RESIDENTE NO 
ASSENTAMENTO ESTRELA DO OESTE - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

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?
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MARIA ALEVANDRA: Eu ocupo o cargo de auxiliar de serviços gerais, e fui concursad/Jp 

ano de dois mil e dez, passei em primeiro lugar no concurso e assumi no Assentamento 
Estrela do Oeste onde permanecí até o começo do ano, e no momento eu atuoNQPx 
Assentamento Estrela na Escola Paulo Freire.

o

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 permanecí por onze anos, aí 
no começo do ano a Primeira Dama, ela me convidou no dia primeiro de fevereiro para está 
participando de um mutirão de limpeza na unidade de saúde do Ouro Verde, e então ela me 
convidou, era uma segunda feira, na terça feira eu fui pra lá, ela passou o horário que o carro 
passava em casa pra mim ir junto e eu me disponibilizei, aí como no momento eu não estava 
trabalhando 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 por eu não 
conheço, não conheço muita gente da área de saúde, mais elas já 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 me transferindo pro Ouro Verde, pra unidade 
do Ouro Verde, eu perguntei pra ela como que ficaria o Assentamento Estrela né, ela falo 
pra mim que estava fechando 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 e eu 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 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.
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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 Fls 
unidade de saúde onde eu trabalho ela foi uma vez só.

J H HO

JAURI: Sabe se a Primeira Dama estava todo dia no centro de saúde do Município? 

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

JAURI: Você recebeu alguns pedidos de serviço de saúde pela primeira Dama?

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.

DANI: A Senhora é concursada para serviços gerais no Município, não especificamente pra 
Escola?

MARIA ALEVANDRA: Sim, na verdade o meu concurso é para o Município, mais eu tenho 
estabilidade no Assentamento Estrela pelo tempo que eu permanecí lá, onze anos deuma 

serviço.
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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, muito obrigado Jauri, 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 protocolo da nossa notificação, de junho, e na verdade foi dia vinte e 
três de junho, a gente nessa oportunidade gostaria de protocolar né uma cópia dessa 
notificação extrajudicial que a gente estabeleceu um prazo e relatou os fatos ao 
administrador do executivo, o Senhor Oscar Delgado, e o mesmo não contra- notificou né, 
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.
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JAURI: Sim, pode ser.

GRAZIELLE APARECIDA SCHEEL - DIA 20/08/2021 - REPRESENTANTE LEGAL DA 
EMPRESA SCHEEL SERVIÇOS DE SAÚDE, 38 ANOS, SOLTEIRA, ENFERMEIRA.
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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 mim e 
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?

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.
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DOUGLAS: Anteriormente, nas contratações, é...a empresa da senhora também contratava 
a senhora como funcionária? FlsJ"/9

£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 de Ponta Grossa, de Guarapuava, é de outros 
municípios, após eles indicam assim quando tem colegas eu indico pra eles, então vai da 
conversa, do currículo, de uma análise, então a gente contrata e muitas vezes também o 
conhecimento, por já conhecer o trabalho deles eu...

DOUGLAS: Aqui no município, nesse ano, não lhe foi pedido para que fosse 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?

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 inexigibilidade 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?
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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?

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.

DOUGLAS: A senhora tem conhecimento que pra contratação de profissionais com essas 
cargas horárias, há necessidade de concurso público? Ou Nunca escutou falar sobre isso?I
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GRAZIELLE: Sobre o concurso público, (??) eu também como enfermeira pretendo fazer 
concurso público.

Rs

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

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

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...

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.
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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 
município, nesse período pra doze meses daí?

GRAZIELLE: É, mas não da minha empresa daí né

DOUGLAS: Não com a sua empresa?

GRAZIELLE: Não.

DOUGLAS: Sabe me dizer por qual empresa

GRAZIELLE: Pela Dasko.

DOUGLAS: Pela Dasko. Certo. [Silêncio], 
os seus funcionários?

GRAZIELLE: Sim.

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

no

A senhora possui contrato de trabalho com todos

ou não?

GRAZIELLE: Não.



CÂMARA MUNICIPAL DE SAMTA MARIA DO OESTE - PR
CNPJ: 95.684.585/0001-12

Rua 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

Q-

\'T
'é

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?

FlsiÜZ

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 empresa que 
eu disse pra você de Pitanga continua também, então, houve (?) mas 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.

JAURI: Fique a vontade.

DANIELA: Senhora Grazielle, no dia da, da licitação, do chamamento que horas que 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, ela comentou com argum 
de vocês que ela poderia tomar a vacina ou ela tomou por conta própria?

GRAZIELLE: Não sei informar a respeito disso.

JAURI: Os senhores vereadores que acompanham a oitiva tem alguma pergunta para a dona 
Grazielle?I JAURI: Obrigado vereadores.
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JAURI: Sem mais perguntas, dispenso a testemunha.
fis^ÜÜlZGRAZIELLE: Muito obrigada!

DOUGLAS PEREIRA CARNIEL- DIA 18/08/2021 - 38 ANOS, SOLTEIRO, RESIDENTE 
NA VILA PODOLAN, MÉDICO.

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 ao 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, com o motivo disso porque interfere no meu trabalho e consequentemente 

nosso trabalho é pros munícipes, interferiría 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 a Irene, a Primeira- 
Dama, lá dentro da secretaria de saúde, ali que é junto né, a administração junto com pronto 
atendimento, tem uma, separado por uma porta e o que aconteceu quando eu tive 
conversando com a Daiane à respeito disso, porque daí surgiu que ia mudar todos os 
enfermeiros da unidade, porém, não sabiam onde 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 escolhas, e aconteceu então numa terça-feira a conversa 
que eu tive com Irene aonde eu levei algumas coisas que eram três situações: questão da 
recepção, que já era uma queixa nossa, não só dos médicos mas de toda equipe ali da 
saúde, 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

na
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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 FisiitÜ
recepção desamparada, e esse é o motivo que a gente queria melhorar a recepção. Ahm o 
meu motivo da conversa com a Irene, foi até eu que pedi pra conversar com ela na terça- 
feira era à respeito que eu tinha ido conversar com a Daiane, a Daiane falou que era a 
Irene que escolhería os enfermeiros, e eu tava um final de semana trabalhando, um antes 
dessa conversa na terça com a Irene e eu cheguei ali meio-dia e dez e não tinha ninguém 
na recepção, nós tava na época trabalhando com duas técnicas de enfermagem e 
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 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 ouviu mas não disse nem sim nem não, ficou por 
isso, a segunda coisa que eu levei em questão pra Irene é a questão da... Soeli, eu trabalhei 
com ela na recepção por dois anos e a Soeli sempre me ajudou muito, porque além da 
recepção ela fazia gestão 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 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
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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 como não gostaram muito, só 
que a Daiane falou pra eu ir lá escolher minha equipe, daí eu falei, só que ela não foi, foi um 
tom meio irônico, ah doutor, vá lá escolher tua equipe então, vá lá, eu sentei e comecei 
escolher minha equipe, mas ela já tinha me avisado que não seria eu escolher, eu daria 
algumas opções e eles decidiríam, 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 deles assumirem, ele falou que a Irene é concursada professora do Estado vinte 
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 até 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, você é minha chefe e a Zete é minha chefe a Elizete, a 
Primeira-Dama não é nada minha, vai ficar um telefone sem fio, eu vou passar pra vocês, 
vocês pra ela e vai voltar, elas falaram que as três estariam tomando as decisões juntas, a 
própria Irene falou que as três era uma só nessa conversa que eu tive com ela, e daí como 
a primeira ahm, a Primeira-Dama eu tinha conversado com ela, eu fui conversar com a 
secretária e não gostei ambas as conversas, eu resolvi pedir minha, minha demissão, fui eu 
que pedi não foi a Irene que me mandou embora, mas foi decorrência das conversas que eu 
tive com a Primeira-Dama e com a secretária Daiane que não ficou do meu agrado, pode ter 
gente olhando, achando que eu tô querendo, ah, tá querendo demais, eu ainda acho que 
não era nada demais, a recepção era pra melhorar o atendimento do município, não era por 
mim, a questão da, da Soeli era uma questão pessoal minha que eu queria realmente, e a 
questão da equipe era uma coisa pessoal assim mais minha, pra, porque a gente se identifica 
com pessoas pra trabalhar e acaba que o trabalho sai melhor, e diante disso eu fui até a sala 
da Primeira-Dama e falei que eu tava pedindo a minha demissão que eu não 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, vocês não tão levando a sério, e
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diante disso eu fui até a Prefeitura e protocolei a minha demissão, e foi na terça e tive 
assinando na sexta-feira, porque daí ficou ali pra eu ir assinar, a partir de quarta, eu não fui 
nem quarta, nem quinta e fui na sexta, não houve mais conversa, foi isso! Ninguém 
procurou pra conversar, nem o Prefeito Oscar nem o Vice, e ninguém mais, a Daiane me 
ligou as sete e pouco da noite da terça, esse mesmo dia que eu conversei com a Irene e 
com ela, que teve a reunião dos enfermeiros e ela informou que tava pronto lá, a minha 
rescisão de contrato pra eu ir assinar, daí eu questionei ela, amanhã eu não preciso 
trabalhar? Ela: não doutor, infelizmente ta tudo certo, pode vir assinar tua rescisão, e assim 
foi, e não teve mais vínculo nenhum, nunca mais conversei nem com a Daiane, tive 
conversando, que eles me procuraram pra transferir um paciente vaga zero, mas foi isso 
Jauri. Esse é meu depoimento.

JAURI: 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, mas 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

FIsV^ - 1
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JAURI: Já viu a Primeira-Dama dando ordens na saúde?

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

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

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

me



CÂMARA MUNICIPAL DE SÂNJA MARIA DO OESTE - PR
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

o
O

JAURI: Já tiveram alguns conflitos? Se sim, por qual qual motivo?
7 >•

DOUGLAS: Não. Nunca tivemos. Até tivemos duas reuniões antes deles assumirem, ürr 
na minha casa com o Prefeito Oscar, só eu e ele, duas na verdade, outra eu, ele e a Elizete, 

casa do Doutor Nilton que tava a Primeira-Dama, o Oscar e o Vice-Prefeito e foie uma na
uma conversa agradável, nunca teve nada de desavenças.

F!sJ_±£>2:

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

DOUGLAS: Sim. Ele soube porque quando a Daiane me ligou nessa terça dizendo pra eu 
assinar a rescisão, eu perguntei se o Prefeito já tava ciente, ela me falou que 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 que eu 
conheci ele, foi de paciente ele ia com a filha dele, a mais nova lá pra fazer medicação, a 
cada vinte e um dias, então a gente acabava conversando as vezes na na recepção e outras 
oportunidades quando ele era candidato, ele me passou na frente da casa, assim 
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 conversar, eu dei algumas idéias pra melhoria, ele teve 

segunda oportunidade, 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? 

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.

na rua

numa

I



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - RR 

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

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

%4X

%o

m
&

&

LAURINDA: Se não fosse esses motivos de conversa com a Primeira-Dama, o Doutor tinha, 
éé outro motivo para pedir a conta?

DOUGLAS: Não. Eu me identifique! muito com o município, sempre gostei, a minha intenção 
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.

nunca

ALINE KALUCZ - DIA 20/08/2021 - REPRESENTANTE DA EMPRESA KALUCZ 
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, 31 ANOS, CASADA, RESIDENTE NA CIDADE DE PITANGA 
MÉDICA.

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 ent^f^c^Sç 
um credenciamento. &&

\m£
ODOUGLAS: Logo depois um credenciamento. / ^o

%\
ALINE: Quando teve a licitação eu entrei no credenciamento. 

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

• ^Pie^

ALINE: Não sei te falar com exatidão.
Flsiilfi

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.

DOUGLAS: Pronto Atendimento? Quantas horas semanais a doutora exerce no município 
de Santa Maria?

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

DOUGLAS: Cento e sete a hora. Certo. A doutora é clínico, clínica geral no município?

ALINE: Isso.

DOUGLAS: A doutora atua em outros municípios?

ALINE: Sim.

DOUGLAS: Quais?

ALINE: Pitanga.

DOUGLAS: Pitanga. A forma de contratação realizada em Pitanga é a mesma, ou lá 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.
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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.

DOUGLAS: Dois mil e dezenove...Tinha outras pessoas participando do chamamento 
público?

ALINE: Sim.

DOUGLAS: Sim, outros médicos?

ALINE: Sim.

DOUGLAS: Que concorreram?

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

DOUGLAS: Esse chamamento se deu aonde? O procedimento em si aconteceu aonde? O 
chamamento público, a parte do processo, análise documental.
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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. A doutora lembra qual funcionário fez análise das 
propostas?

FIs J ^
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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 início, a doutora se recorda 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.

DOUGLAS: Não tem conhecimento...a doutora se reporta diretamente a secretária?

ALINE: Sim.

DOUGLAS: Sem mais perguntas. Passo à comissão para que faça as perguntas que 
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.
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MARLENE DASKO - DIA 20/08/2021 - REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA DASKO, 
47 ANOS, DIVORCIADA, RESIDENTE NA CIDADE DE PITANGA, ENFERMEIRA.

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.

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.



CÂMARA MUMCIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE -
CNPJ: 95.684.585/0001-12

Rua Alexandre Kordiak, 87 - Centro - Santa Maria do Oeste - PR, CEP: 85230-|>f(0
Fone/Fax: (042) 3644 1129/3644 1149/3644 1363 

E-mail: camaramunicipalsmo@gmail.com

rn

,?V

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

Rs Sg

UH-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 falei isso, por tanto que na 
minha empresa, nas empresa, na empresa, tem funcionários que a primeira dama não 
conheceu, é, eu posso até dizer que funcionários eram, foram adversário políticos deles, 
trabalharam pra não, não eram do lado deles, não conheciam, mas eu contratei pelo 
profissionalismo, por serem ex alunos meus, que eu conheci, eu formei, pelo 
profissionalismo deles, é funcionário 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, que eu tentava dormir, tentava descansar, curtir meus sobrinhos e não 
consegui, mas os funcionários quem escolheu fui eu, pelo profissionalismo, tenho as 
meninas 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.
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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.

DOUGLAS: Dona Marlene qual que é forma de pagamento desses, quem faz o pagamento 
desses funcionário?

RsüiLIi

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?

DOUGLAS: Valor total?

MARLENE: Não sei, não lembro senhor.

DOUGLAS: Sim, teve algum profissional que foi contratado diretamente pela prefeitura?
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DOUGLAS: Todos pela empresa da senhora? i\
MARLENE: Sim.

DOUGLAS: A senhora sabe o que e um processo de inexigibilidade?
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MARLENE: Não senhor.

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

MARLENE: Sim senhora vereadora.

DANIELA: Já conhecia eles antes?

MARLENE: Sim senhora vereadora.

DANIELA: Só isso senhor presidente.

JAURI: Vereadora Laurinda tem alguma pergunta pra?

LAURINDA: Não.
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JAURI: Os vereadores que, os senhores vereadores que acompanham a oitivas, tem alguma 
pergunta pra... tem alguma pergunta?...O advogado da testemunha...dispensado a 
testemunha.

MARLENE: Obrigada senhor vereador.

JAURI: Obrigada a senhora dona Marlene.

RICARDO BARBOSA RIBAS - DIA 20/08/2021 - REPRESENTANTE DA EMPRESA 
RICARDO BARBOSA RIBAS LTDA, 38 ANOS, CASADO, RESIDENTE NA CIDADE DE 
PITANGA, MÉDICO.

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.

DOUGLAS: O senhor e representante legal da empresa dá, Ricardo Barbosa Ribas LTDA?

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

FlsRICARDO: Não

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?

RICARDO: Já atendi ela.

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

RICARDO: Não sei.

DOUGLAS: Ééé, [silêncio], o senhor já recebeu algum tipo de ordem da primeira dama?

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

RICARDO: Sim. ^2
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.

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?

DANIELA: Não.

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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7 - Tentativas frustradas de tomada de depoimentos das testemunhas e do
denunciado FlsJ4M

Esta Comissão possibilitou todos os meios para que as testemunhas arroladas pela 
defesa fossem ouvidas, possibilitou a data e hora para serem ouvidas, ficando a 
defesa encarregada de trazer as testemunhas que entendesse pertinente, as quais 
não compareceram em datas agendadas. A conclusão irrefutável é de que o 
contraditório lhe foi permitido, pois foi intimada de todos os atos da comissão, a 
defesa, pessoalmente na pessoa do acusado e seu procurador, inclusive quanto ao 
depoimento do acusado, este mesmo intimado não se fez presente, no horário 
agendado, mesmo estando na Câmara no dia de sua oitiva, este não quis ser ouvido, 
não comparecendo ao plenário para oitivas.

8 - Do Parecer Jurídico

A defesa durante todo processo buscou fundamentos no sentido de levantar 
possíveis falhas pela comissão processante, alegando que a comissão teria 
insurgido em irregularidades como: ausência de intimação do procurador jurídico do 
prefeito a respeito de todos os atos havidos; retirada da denúncia por parte do 
denunciante; parcialidade dos julgadores antes supostos interesses na causa; 
ausência de parecer jurídico sobre os atos. Apontamentos que foram analisadas pelo 
parecer jurídico exarado pelo assessor jurídico às fls. 1385, com as seguintes 
explanações:

Ausência de Intimação do Procurador Jurídico do Prefeito a 
respeito de todos os atos havidos;
Em que pese a argumentação de que não existiram intimação da defesa sobre 
todos os atos havidos no presente processo, tal fato não condiz com a 
realidade. Conforme certidão de fls. 1267 a Secretária da casa conversou 
com a Secretária do Procurador Guilherme Salles Gonçalves, Sra. Isadora, 
tendo essa passado além do e-mail do Dr. Guilherme a da própria secretária. 
Todos os atos foram encaminhados por e-mail.
Além disso existiram pelo menos outras três formas de intimação a saber, 
publicação dos atos em diário oficial, publicação de todos os atos no site da 
Câmara Municipal e por fim, intimação pessoal em mãos ao acusado. Nesse 
sentido, fica claro que restou garantido a ampla defesa, contraditória e devido 
processo legal.

o)

b) Retirada da denúncia por parte do Denunciado;
Conforme decisão da Comissão Processante o fato de que em que pese a 
retirada da denúncia tenha de fato ocorrido, esta somente ocorreu após o 
recebimento da denúncia pela Câmara e o julgamento da Defesa Preliminar 
pela Comissão Processante, e ante o fato de que de fato haviam indícios de 
irregularidade optou a Comissão pelo prosseguindo das investigação.
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cj Parcialidade dos julgadores ante suposto interesse na causa;

Conforme decisão da Comissão Processante os fatos narrados na defesa do Senho 
Prefeito não guardam relação com o presente caso e não demonstram qualquer 
impedimento ou parcialidade de qualquer dos vereadores da Câmara Municipal.

FISi^Lá

d) Ausência de parecer jurídico sobre os atos;

Conforme já informado, os atos da Comissão sempre possuiu assessoria jurídica para 
dar sustentação ás decisões da Comissão e de seus membros, sendo certo que tal 
assessoria não se trata de ato administrativo e sim opinião não vinculante ás decisões 
soberanas dos membros da Comissão.

9- Apresentação de alegações finais por escrito

O detalhamento da fase de instrução, apesar de longo, se fez necessário para 
comprovar a constante e infeliz tentativa da defesa de colocar a Comissão como 
culpada de todas as falhas e incessantes e constantes pedidos de arquivamento.

10-RELATÓRIO FINAL

10.1 - Preliminares

Esta Comissão Processante observou com o máximo de rigor o rito processual fixado 
pelo DL 201/67. Com isso, foi oferecida a mais ampla possibilidade de contraditório 
e ampla defesa ao senhor prefeito Oscar Delgado.

Os itens 7 e 8 deste Relatório são contundentes na comprovação de todas as 
possibilidades ofertadas à defesa, de forma que não há qualquer hipótese de se 
vislumbrar cerceamento de defesa ou limitação da mais ampla defesa.

Houve também observância do princípio do devido processo legal e observância dos 
princípios, direitos e garantias constitucionais. Houve ainda clara e ampla 
colaboração e aceitação dos pedidos da Defesa, como redesignação de datas de 
depoimentos.

10.2 - Análise do mérito
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A análise de mérito fica circunscrita aos incisos VII, VIII, X, do artigo 4o, do Decreto- 
Lei 201/1967, que dizem serem infrações político-administrativas dos prefeitos 
municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com 
a cassação do Mandato.

10.2.1 - Infrações Articuladas na Denúncia:

A denúncia, fundamento do presente processo administrativo, narra, em síntese, que 
o denunciado, na qualidade de Prefeito Municipal teria cometido as seguintes 
infrações:

1-Fura-fila alega que existe um cronograma para a vacinação do covid-19, e que a 
primeira dama foi vacinada burlando o cronograma e o plano de vacinação.

2-Que houve fraude em licitação “mais um caso em que a 1o 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 90 (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, esta apenas 
cumprindo as ordens da 1o Dama.

3-Demissão - outro caso vem á 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 1o Dama do 
município.

4-Remanejamento - mais um fato que vem ao conhecimento e o remanejamento de 
funcionários, sem nenhuma justificativa, sendo realizados apenas para satisfazer a 
vontade da 1o 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 1o Dama, com 
o simples intuito de prejudicar ou beneficiar quem a lhe convém.

5- Autoritarismo - também chama a atenção o fato da 1o 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 1o 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.
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6-Licitações fraudulentas- seguem em anexo certames em que a administração ' 
pública realizou processo de dispensa 31/2021, inexigibilidade 04, 05 e 06/2021, 
onde existem fortes indícios de fraudes.

11 - CONCLUSÃO

Com relação às Infrações articuladas na Denúncia, pelos depoimentos e 
documentos estampados no processo político-administrativo, é notória a incursão da 
Primeira Dama no crime de usurpação de função pública, tal alegação é evidente, 
pois a própria defesa em sua defesa prévia alega que a Primeira Dama fora 
vacinada, tendo em vista que ela foi vacinada por ocupar cargo inexistente na 
administração pública de assistente da secretária de saúde, apoderando-se dessa 
função para burlar o cronograma de vacinação do município, além de dar ordens, 
realizar remanejamentos, exercendo autoritarismo dentro da Secretaria Municipal de 
Saúde, por negligenciar o crime de usurpação de função cometido pela Primeira 
Dama, sabedor de tais atividades, conforme protocolo de remanejamento .da senhora 
Maria Alevandra de Lima às fls. 1285 (notificação extrajudicial), e do depoimento do 
senhor Douglas Pereira Carniel, médico, que mencionou que o prefeito era sabedor 
das atividades que a primeira dama vinha exercendo em sua oitiva, vem o senhor 
prefeito a incorrer no crime de condescendência criminosa art. 320 “ Deixar o 
funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração 
no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao 
conhecimento da autoridade competente", dessa forma com relação aos fatos 
1,2,3,4,5, elencados na denúncia, por serem estes cometidos pela primeira dama, 
há necessidade de denúncia a ser realizada ao Ministério Público por se tratar de 
crime de ação penal pública. Já o prefeito pelo crime de condescendência 
criminosa art. 320, que também deve ser denunciado pelo Ministério Público, 
porém por ser detentor de mandato eletivo, incorre nas sanções previstas no 
decreto lei 201/67, diferentemente da primeira dama.

Quanto aos processos licitatórios, houve burla ao concurso público, pois a 
contratação dos diversos profissionais não poderíam se dar por dispensa de licitação 
muito menos inexigibilidades, incorrendo assim em atos de improbidade 
administrativa, por ter terceirizado serviços de saúde ilicitamente por.se tratar 
de artifício para burlar os limites de contratação de pessoal estabelecidos pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Assevera que a conduta dos réus caracteriza ato de 
improbidade administrativa que violou os princípios da Administração. Assim 
conscientemente agiu em violação aos princípios da Administração Pública, 
especialmente o princípio da legalidade (Constituição da República, art. 37), 
incidindo o art. 11, caput e inc. I, da Lei n° 8.492/1992, atos que também devem 
ser responsabilizados pelo TCE, e MP, através de Ação Civil Pública, pois as 
dispensas foram praticadas as esparsas da lei n° 8666/93, no que se referem a 
valores, prazos das dispensas realizadas, além de fracionamento dè licitações 
o mesmo objeto, note-se que o valor R$50.000,00 (cinquenta) mil reais, é valor

com
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Santa Maria do Oeste, 04 de outubro de 2021. Fls J-Üái
*. *

Vereadora LAURINDA LOPES DAMIÃO
Relatora

Vereador JAURI FERNANDES DE ABREU
Presidente

Vereadora DANIELA KUNRATH DA LUZ
Membro
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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE

06/10/2021

No dia seis de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e nove 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, com o objetivo de apresentar o Relatório Final e deliberar sobre a realização 

da sessão de julgamento. O Assessor Legislativo da casa, Dr. Douglas Alex Ferreira, 

faz a abertura lendo a última ata da reunião. Informa que ele e o Assessor Jurídico, 

a pedido da relatora e do presidente, elaboraram um parecer onde apontaram 

ilegalidades e a procedência da denúncia, e também que a relatora elaborou um 

outro parecer pela improcedência da denúncia. O Assessor lê os pareceres. A 

vereadora Laurinda, Relatora, deixa a disposição os relatórios para que a comissão 

analise os dois e decidam por qual submeter a votação em plenário. O Assessor faz 

breves esclarecimentos sobre os dois pareceres. O Presidente Jauri decide por 

acatar o parecer indicando pela procedência da denúncia. A Membro Daniela decide 

por acatar pelo parecer indicando a improcedência da denúncia. A Relatora Laurinda 

acata o parecer pela improcedência da denúncia. Nesse caso, por dois votos dos 

membros, o Relatório Final que vai para votação em plenário é o parecer pela 

improcedência da denúncia, ficando o parecer acatado pelo vereador Jauri anexo ao 

processo. A sessão de julgamento se realizará dia oito de outubro de dois mil e vinte

além da Comissão, os servidores 

______ , Douglas Alex Ferreira

e um, às dez horas. Neste ato, estavam p; 

Rozelia

en

aldanha 2±!

ijOltcLr S' yl C?'*” cM-/ -Z-d.

Jauri Fernandes de Abreu 
Presidente

Laurinda Lopes Damião 
Relatora

Dafrtéía Kubrath da Luz 
Membro
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&Certificamos para os devidos fins que mesmo sendo admoestadas^M 
reunião da Comissão Processante 001, no dia 06 de outubro de 2021, sobre as 
IRREGULARIDADES no parecer apresentado pela RELATORA LAURINDA LOPES 
DAMIÃO, o qual afirma a TOTAL IMPROCEDÊNCIA de todos os fatos mencionados 

na denúncia, as vereadoras DANIELA KUNRATFI DA LUZ e LAURINDA LOPES 
DAMIÃO acatam esse parecer, e por esse motivo o mesmo será submetido a 
votação em Plenário.

0 op e"^

Foram ainda, admoestadas sobre as INVERDADES citadas no parecer 
sobre a condução no trabalho do processo, como falta de notificação, perguntas 
proferidas às testemunhas apenas pelo Assessor Legislativo, ausência de 
contraditório e ampla defesa, atos isolados do presidente sem o devido respaldo 
jurídico, entre outras alegações.

As vereadoras não se pronunciaram e se mostraram totalmente 
coniventes com as ilegalidades presentes na denúncia e inverdades citadas 
parecer, haja vista que as mesmas acompanharam todos os trabalhos da Comissão, 
pois fazem parte dela! O que nos deixa extremamente perplexos pela ausência de 
imparcialidade e compromisso com o papel fiscalizador do Poder Legislativo.

O PRESIDENTE JAURI FERNANDES DE ABREU, apresenta 
parecer em apartado apontando as irregularidades presentes nas ações do 
denunciado, dando ao Plenário a possibilidade de votação de cada ilegalidade 
apontada, pois não coaduna com a postura adotada pelas nobres Edis LAURINDA 
LOPES DAMIÃO e DANIELA KUNRATH DA LUZ.

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

no

um

do Oeste, 06 de outubro de 2021.:a

D X FERREIRA RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA

Assessor Legislativo Assessor Jurídico

JAURI FERNANDES DE ABREU ROZELIA DE FÃTIMA SALDANHA

Presidente da Comissão Processante Secretária Administrativa


