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NOTIFICAÇÃO PROCESSO POLÍTICO ADMINISTRATIVO M o

001/2021

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

Através da presente, notifico Vossa Senhoria 

requeridos na Defesa Prévia apresentada, sendo cópia do Processo de Cassação 

na íntegra em meio digital, bem como áudio da 18a Sessão Ordinária 

integra da sessão em que foi instaurada a Comissão Processante.

Notifico ainda,
Processante deliberou sobre

s documentoso envr

e a Ata na

que em 05 de agosto de 2021 a Comissão 

os cronogramas dos trabalhos, bem como da 
realizaçao das oitivas das testemunhas de acusação e defesa, conforme Despacho 

em anexo.

As testemunhas de acusação serão ouvidas nos dias 11 de agosto de 

2021 e 13 de agosto de 2021, que serão intimadas por esta Casa de Leis.

As testemunhas de defesa serão ouvidas nos dias 18 de agosto de 

202J. e 20 de agosto de 2021_, ficando a incumbência da intimação, dos que serão 

ouvidos nas referidas datas, ao Denunciado.

Adverte-se que o não comparecimento espontâneo das testemunhas 

para o dia 18 e 20 de agosto de 2021, não configurade defesa arroladas

cerceamento de defesa.

Fica ainda, V. Ex.a Intimada para prestar depoimento no dia 20 de 

agosto de 2021. às 10h30min

Santa Maria do Oeste, 06 de agosto de 2021.

{ Lu____________ \
JAURI FERNANDES DE ABREU

Presidente da Comissão.

mailto:camaramunicipalsmo@gmail.com
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Gmail - Notificação Comissão Processante - Prefeito Oscar Delgado

Ml Gmaii Comissão Processante <comissaoprocessante01@gmail.com>

^message Ç^° Comissâo Pr°cessante - Prefeito Oscar Delgado

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

Boa tarde,

a- câm“ “* “«*
Por gentileza, acusar recebimento!

Fri, Aug 6, 2021 at 4:09 PM
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PisCERTIDÃO è
. Eu' Hell° Sulhareski, Assessor Parlamentar da Câmara Municipal de Santa

Mana do Oeste - PR, CERTIFICO que compared na Prefeitura Municipal de Santa Maria do 
Oeste com o objetivo de protocolar e entregar documentos ao senhor Prefeito Oscar 

elgado, porém fui informado pela recepcionista que 
fui até a

o mesmo não se encontrava. Tão logo 
residência do senhor Prefeito Oscar Delgado, na Rua João Kulicz Quadra 3 Lote 12 

entro, e fui informado pela sua esposa, primeira-dama, que o mesmo também não sé

,. r 1 na Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oest
pedi ao funcionário responsável pelo protocolo
apresentei, porém o funcionário

encontrava em sua residência. Retornei
e e

que protocolasse os documentos que
negou-se a protocolar alegando ser uma Notificação de 

carater pessoal do senhor Prefeito Oscar Delgado.

Nestes termos, CERTIFICO 
senhor Prefeito Oscar Delgado nesta data.

que não foi possível a entrega e localização do

Santa Maria do Oeste, 06 de agosto de 2021

•y\

HÉLIO SULHARESKI

Assessor Parlamentar

mailto:camaramunicipalsmo@gmail.com
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Ofício n.° 001/2021 - CP Santa Maria do Oeste, 06 de agosto de 2021.

SENHORA ADRIANE LEAL

Comunicamos a 

realizada reunião da Comissão Processante 

024/2021, a

Vossa Senhoria que no dia 05 de agosto de 2021 foi
nomeada através da Portaria n.°

qual foi deliberado sobre a oitiva das testemunhas de 

no Processo Político-Administrativo n.°
acusação e defesa

001/2021. Sendo assim, Vossa Senhoria fica
INTIMADA a ser ouvida como testemunha de acusação, conforme cópia do
despacho em anexo.

A referida oitiva trata-se da denúncia oferecida pelo senhor Ozeias 

Boiko da Rosa contra o Prefeito Municipal, senhor Oscar Delgado 

de 2021, conforme cópia da denúncia
no dia 09 de julho

em anexo.

DIA: 11 de Agosto de 2021 

HORÁRIO: 09 horas

LOCAL: Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste

Atenciosamente.

-^7 n/yj o/djj s Jr

JAURI FERNANDES DE ABREU 

reador-Presidente da Comissão Processante.Vj

(tf/wl^.s&rr)
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Ofício n.° 003/2021 - CP Santa Maria do Oeste, 06 de agosto de 2021.

C? 0\
QJ’ I
IO

SENHORA MARIA ALEVANDRA DE LIMA
P/0e£ 3Ç \

Comunicamos a Vossa Senhoria que no dia 05 de agosto de 2021, foi 
realizada reunião da Comissão Processante, nomeada através da Portaria n.° 

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

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

INTIMADA a ser ouvida como testemunha de acusação, conforme cópia do
despacho em anexo.

A referida oitiva trata-se da denúncia oferecida pelo senhor Ozeias 

Boiko da Rosa contra o Prefeito Municipal, senhor Oscar Delgado, no dia 09 de julho 

de 2021, conforme cópia da denúncia em anexo.

DIA: 11 de Agosto de 2021

HORÁRIO: 10 horas

LOCAL: Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste

Atenciosamente.

'iTiA/uxx jCji/o>\jdA/x. xIã. -cm/ytVk

Vereador-JAURI FERNANDES DE ABREU 

Presidente da Comissão Processante.

mailto:camaramunicipalsmo@gmail.com
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Ofício n.° 002/2021 - CP Santa Maria do Oeste, 06 de a

Fls --0c3->2-o

SENHOR DOUGLAS PEREIRA CARNIEL

Comunicamos a Vossa Senhoria que no dia 05 de agosto de 2021, foi
realizada reunião da Comissão Processante, nomeada através da Portaria n.° 

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

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

INTIMADA a ser ouvida como testemunha de acusação, conforme cópia do
despacho em anexo.

A referida oitiva trata-se da denúncia oferecida pelo senhor Ozeias 

Boiko da Rosa contra o Prefeito Municipal, senhor Oscar Delgado, no dia 09 de julho 

de 2021, conforme cópia da denúncia em anexo.

DIA: 11 de Agosto de 2021

HORÁRIO: 09h30min

LOCAL: Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste

Atenciosamente.

o/to ihJi C Jjt ÇDv

JAURI FERNANDES DE ABREU 

Vereador- Presidente da Comissão Processante.

mailto:camaramunicipalsmo@gmail.com
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. Carniel

\~y£eM&B. M CP)lil^±
Avenida Sete de Setembro, 432 - Centro 85230-000 - Santa Maria do Oeste - PR.
Fones: 42 99915-9501
E-mail: drdouglascarniel@hotmail.com.br
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE FIsJ.

áL
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE 

DESPACHO COMISSÃO PROCESSANTE
i'U.

cS5. sCOMISSÃO PROCESSANTE
Processo Político-Administrativo n.0 001/2021
DESPACHO
A Comissão Processante, por seu presidente in fine assinado, 
nos autos do processo Politico Administrativo 001/2021, em 
que figuram como Denunciante o Sr. Eleitor Ozeias Boiko e 
como Denunciado o senhor Oscar Delgado, Prefeito Municipal 
de Santa Maria do Oeste, vem deliberar sobre o cronograma 
dos trabalhos a serem realizados pela Comissão Processante. 
Deliberou-se que a oitiva das testemunhas de acusação Adriane 
Leal, Douglas Pereira Camiel e Maria Alevandra de Lima 
ocorrerão nas datas de 11 DE AGOSTO DE 2021. Às 
09h00min a senhora ADRIANE LEAL, ás 9h30min 
DOUGLAS PEREIRA CARNIEL e àslOhOOmin MARIA 
ALEVANDRA DE LIMA, no plenário da Câmara Municipal 
de Santa Maria do Oeste, Rua Alexandre Kordiaki, 87 - Centro 
— Santa Maria do Oeste — PR, CEP: 85230-000, e em data de 
13 DE AGOSTO DE 2021, representante legal da empresa 
Dasko CNPJ 40017016/0001-21 senhora Marlene Dasko, o 
representante legal da empresa Scheel Serviços de Saúde CNPJ 
31727529/0001-35, na pessoa de Grazielle Aparecida Schell, o 
representante legal da empresa Ricardo Barbosa Ribas Ltda, 
CNPJ 35782295/0001-80, na pessoa de Ricardo Barbosa Ribas, 
e o representante legal da empresa Aline Kalucz Serviços 
Médicos Ltda, CNPJ 35726245/0001-85, na pessoa de Aline 
Kalucz, sendo às 09h00min a EMPRESA DASKO CNPJ 
40017016/0001-21, às 09h30min EMPRESA SCHEEL 
SERVIÇOS DE SAÚDE CNPJ 31727529/0001-35 às 
lOhOOmin EMPRESA RICARDO BARBOSA RIBAS LTDA, 
e às 10h30min representante legal da EMPRESA ALINE 
KALUCZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ 
35726245/0001-85.
Estas testemunhas deverão ser notificadas por esta Casa de 
Leis.
Quanto à oitiva das testemunhas de defesa, estas ocorrerão 
datas de 18 DE AGOSTO DE 2021: CRISLAINE DA LUZ 
CASTRO às 09h00min, DAIANE OLIVEIRA às 09h30min, 
ARLETE LATZUK PENNA às lOhOOmin, NILCEIA 
APARECIDA VIEIRA FERNANDES, às 10h30min, 
GONÇALINO DE OLIVEIRA, às IlhOOmin, MAURI DA 
LUZ às 1 lh30min, e em 20 DE AGOSTO DE 2021: ENIO 
JOSÉ VERRI, às 09h30min, JOSÉ RODRIGUES LEMOS, às 
lOhOOmin, e o prefeito OSCAR DELGADO às 10h30min, no 
plenário da Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste, Rua 
Alexandre Kordiak, 87 - Centro- Santa Maria do Oeste - PR, 
CEP: 85230-000.
Adviita-se que incumbe ao Denunciado a apresentação 
destas testemunhas, para serem ouvidas em data, local e 
horário já agendado, independente de intimação por esta Casa 
de Leis.

QJ 3
£O 3%

nas

Santa Maria do Oeste, 05 de agosto de 2021.

JA URI FERNANDES DE ABREU 
Presidente da Comissão

Publicado por: 
Rozelia de Fatima Saldanha 
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FlsJãdí
ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE 
NOTIFICAÇÃO COMISSÃO PROCESSANTE

1 o
tr

NOTIFICAÇÃO ___________
ADMINISTRA TI VO N." 001/2021

POLÍTICOPROCESSO

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

Através da presente, notifico Vossa Senhoria o envio dos 
documentos requeridos na Defesa Prévia apresentada, sendo 
cópia do Processo de Cassação na íntegra em meio digital, bem 
como áudio da 18‘' Sessão Ordinária e a Ata na íntegra da 
sessão em que foi instaurada a Comissão Processante.
Notifico ainda, que em 05 de agosto de 2021 a Comissão 
Processante deliberou sobre os cronogramas dos trabalhos, 
bem como da realização das oitivas das testemunhas de 
acusação e defesa, conforme Despacho em anexo.
As testemunhas de acusação serão ouvidas nos dias 11 de 
agosto de 2021 e 13 de agosto de 2021. que serão intimadas 
por esta Casa de Leis.
As testemunhas de defesa serão ouvidas nos dias 18 de agosto 
de 2021 e 20 de agosto de 2021. ficando a incumbência da 
intimação, dos que serão ouvidos nas referidas datas, 
Denunciado.
Adverte-se que o não comparecimento espontâneo das 
testemunhas de defesa arroladas para o dia 18 e 20 de agosto de 
2021, não configura cerceamento de defesa.
Fica ainda. V Ex.a Intimada para prestar depoimento no dia 
20 de agosto de 202L às IQltSOmin.

ao

Santa Maria do Oeste, 06 de agosto de 2021.

JA URI FERNANDES DE ABREU, 
Presidente da Comissão.

Publicado por:
Rozelia de Fatima Saldanha 
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE 
CERTIDÃO

Eu, Hélio Sulhareski, Assessor Parlamentar da Câmara 
Municipal de Santa Maria do Oeste - PR, CERTIFICO que 
comparecí na Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste 
com o objetivo de protocolar e entregar documentos ao senhor 
Prefeito Oscar Delgado, porém fui informado pela 
recepcionista que o mesmo não se encontrava. Tão logo fui até 
a residência do senhor Prefeito Oscar Delgado, na Rua João 
Kulicz Quadra 3 Lote 12, Centro, e fui informado pela sua 
esposa, primcira-dama, que o mesmo também não se 
encontrava em sua residência. Retomei na Prefeitura Municipal 
de Santa Maria do Oeste e pedi ao funcionário responsável pelo 
protocolo que protocolasse os documentos que apresentei, 
porém o funcionário negou-se a protocolar alegando 
Notificação de caráter pessoal do senhor Prefeito Oscar 
Delgado.
Nestes termos, CERTIFICO que não foi possível a entrega dos 
documentos e a localização do senhor Prefeito Oscar Delgado 
nesta data.

ser uma

Santa Maria do Oeste, 06 de agosto de 2021.

HÉLIO SULHARESKI
Assessor Parlamentar
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CERTIDÃO

Eu, Hélio Sulhareski, Assessor Parlamentar da Câmara Municipal de Santa 

Maria do Oeste - PR, CERTIFICO que no dia 09 de agosto do ano de 2021, na parte da tarde 

comparecí na Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste com o objetivo de protocolar e 

entregar documentos ao senhor Prefeito Oscar Delgado, porém fui informado pela 

recepcionista que o mesmo não se encontrava. Tão logo fui até a residência do senhor 
Prefeito Oscar Delgado, na Rua João Kulicz Quadra 3 Lote 12, Centro, com o mesmo intuito, 
porém não encontrei ninguém em sua residência. Na prefeitura, a recepcionista me 

informou que o Prefeito teria ido para Curitiba, porém em conversas com vereadores, eles 
comentaram que ele estaria em Pitanga e em casa.

Nestes termos, CERTIFICO que não foi possível a entrega e localização do 
senhor Prefeito Oscar Delgado nesta data.

Santa Maria do Oeste, 09 de agosto de 2021

v v A Vf', i v

HÉLIO SULHARESKI

Assessor Parlamentar

mailto:camaramunicipalsmo@gmail.com
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"tnCERTIDÃO O d?a

Eu, Hélio Sulhareski, Assessor Parlamentar da Câmara Municipal de Santa 
Maria do Oeste - PR, CERTIFICO que no dia 10 de agosto do ano de 2021, na parte da manhã 

comparecí na Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste com o objetivo de protocolar e 
entregar documentos ao senhor Prefeito Oscar Delgado, porém fui informado pela 

recepcionista que o mesmo não se encontrava. Sem êxito na entrega desses documentos, 
os mesmos foram postados no Correios com o endereço da sua residência.

Nestes termos, CERTIFICO que não foi possível a entrega pessoalmente, e 

localização do senhor Prefeito Oscar Delgado nesta data.

Santa Maria do Oeste, 10 de agosto de 2021

vxwk
l. V

HÉLIO SULHARESKI

Assessor Parlamentar
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ECT - EMP. BRAS. DE CORREIDS E TELEGRAFOS 
As: 36303712 - AC SANTA MARIA DD OESTE 
SANTA MARIA DO OESTE 
CNPJ....: 34028316728356 Ins Est: 1012097251 

COMPROVANTE DO CLIENTE

- PR

: 11:43:43 
: 101700656 Matricula..: 85641928 

Atendimento: 00017 
ID Tiquete.: 2102401897

Movimento..: IQ/08/2021 Hora 
Caixa
Lançamento.: 022 
Modalidade.: A Vista

QTD. PREÇO(R$)
15,65+"

DESCRIÇÃQ
CARTA REG AR A VIST 

Valor do Porte(RS).. 
Cep Destino:
Peso real (G).
Peso Tarifado: 
OBJETO===

1
15,65

85230-000 (PR)
49

0,049
=> BR270258565BR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 15.65

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

15,65TQTAL(R$)
VALOR RECEBIDO(R$)=>

:=>
16,00

0,35TROCO(R$) :=>

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

0 acompanhamento desses objetos poderá ser 
realizados pelos remetentes e destinatários 
por meio do portal dos 
Correios https://wwu.correios.com.br/ 
ou pelo aplicativo de rastreamento 
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Prè-Atendimento dos Correios 
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete 
deste comprovante, Para eventual contato com 
os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.6.00

https://wwu.correios.com.br/
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.2 001/2021

JAURI FERNANDES DE ABREU, Presidente da Comissão 
Processante, nomeado através da Portaria n.e 024/2021 de 13 de julho de 2021, nos autos 
do Processo Político Administrativo n.9 001/2021, em que figuram como denunciante o 
senhor Ozeias Boiko da Rosa e como denunciado o Prefeito Municipal senhor Oscar Delgado, 
após várias tentativas de Notificação Pessoal infrutíferas,

NOTIFICA

Através do presente Edital o Prefeito Municipal, Senhor 
OSCAR DELGADO que em 05 de agosto de 2021 a Comissão Processante deliberou sobre os 
cronogramas dos trabalhos, bem como da realização das oitivas das testemunhas de 
acusação e defesa.

As testemunhas de acusação serão ouvidas nos dias 11 de agosto de 2021 e 
13 de agosto de 2021. que serão intimadas pela Câmara Municipal.

As testemunhas de defesa serão ouvidas nos dias 18 de agosto de 2021 e 20 
de aposto de 2021, ficando a incumbência da intimação, dos que serão ouvidos nas referidas 
datas, ao Denunciado.

Adverte-se que o não comparecimento espontâneo das testemunhas de 
defesa arroladas para o dia 18 e 20 de agosto de 2021, não configura cerceamento de defesa.

Fica ainda, V. Ex.9 Intimada para prestar depoimento no dia 20 de agosto de
2021, às 10h30min.

Santa Maria do Oeste, 10 de agosto de 2021.

tf/K’ cpAi

JAURI FERNANDES DE ABREU 
Vereador-Presidente da Comissão Processante
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CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.° 001/2021 - COMISSÃO PROCESSANTE

JAURI FERNANDES DE ABREU, Presidente da Comissão 
Processante, nomeado através da Portaria n.° 024/2021 de 13 
de julho de 2021, nos autos do Processo Político 
Administrativo n.° 001/2021, 
denunciante o senhor Ozeias Boiko da Rosa e como 
denunciado o Prefeito Municipal senhor Oscar Delgado, após 
várias tentativas de Notificação Pessoal infrutíferas,

que figuram comoem

£
£ mo
-§ í-NOTIFICA %%■

Através do presente Edital o Prefeito Municipal, Senhor 
OSCAR DELGADO, que em 05 de agosto de 2021 a 
Comissão Processante deliberou sobre os cronogramas dos 
trabalhos, bem como da realização das oitivas das testemunhas 
de acusação e defesa.
As testemunhas de acusação serão ouvidas nos dias 11 de 
acosto de 2021 e 13 de agosto de 2021. que serão intimadas 
pela Câmara Municipal.
As testemunhas de defesa serão ouvidas nos dias 18 de agosto 
de 2021 e 20 de asosto de 202L ficando a incumbência da 
intimação, dos que serão ouvidos nas referidas datas, ao 
Denunciado.
Adverte-se que o não comparecimento espontâneo das 
testemunhas de defesa arroladas para o dia 18 e 20 de agosto de 
2021, não configura cerceamento de defesa.

Fica ainda, V. Ex.a Intimada para prestar depoimento no
dia 20 de agosto de 2021. às 10h30min.

Santa Maria do Oeste, 10 de agosto de 2021.

JA URI FERNANDES DE ABREU 
Vereador-Presidente da Comissão Processante

Publicado por:
Rozelia de Fatima Saldanha 

Código Identificador:6CFC6863

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 11/08/2021. Edição 2325
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

https://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/6CFC6863/03AGdBq27dmr2MAYfV0LJeNo5IA8gYvHJv5-Avk4bDOFPvN1t0v-6n4-DvPd3Pi4GiB ... 1/1

http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/6CFC6863/03AGdBq27dmr2MAYfV0LJeNo5IA8gYvHJv5-Avk4bDOFPvN1t0v-6n4-DvPd3Pi4GiB


CÂMAEA MUNICIPAL DE SÃNTA 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

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROCESSANTBi

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 09h10min, 

reuniram-se na sala da Sala da Presidência, a COMISSÃO PROCESSANTE 

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

FERNANDES DE ABREU, DANIELA KUNRATH DA LUZ e LAURINDA LOPES 

DAMIÂO, os quais, tendo em vista as diversas tentativas infrutíferas de notificação 

pessoal do senhor Prefeito, Oscar Delgado, deliberaram por adiar as oitivas que 

seriam realizadas nesta data, para serem realizadas em datas posteriores, a serem 

deliberadas em despacho. E caso não haja notificação pessoal, que se realize por 

edital na forma do art. 5, III, do Decreto Lei 201/67. Neste ato estavam presentes, 

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

Ferreira.

. rv
OJVnxasSL\ /v'x o/vt qJj-a jüA-t

àuri Fernandes de Abreu Laurinda Lopes Damião
Relatora

Dahteta Kuhrath da Luz 
MembroPresidente

Rozelia de Fátima Saldanha
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COMISSÃO PROCESSANTE

Processo Politico-Administrativo n° 001/202

DESPACHO

A Comissão Processante, por seu presidente in fine assinado, nos 

autos do processo Político Administrativo 001/2021 em que figuram como 

Denunciante o Sr. Eleitor Ozeias Boiko e como Denunciado o senhor Oscar

Delgado, Prefeito Municipal de Santa Maria do Oeste, vem deliberar sobre o novo

cronograma dos trabalhos a serem realizados, tendo em vista as tentativas 

infrutíferas de notificação do senhor Prefeito Oscar Delgado, pela Comissão 

Processante.

Deliberou-se que a oitiva das testemunhas de acusação Adriane Leal, 

Douglas Pereira Carniel e Maria Alevandra de Lima ocorrerão nas datas 18 DE 

AGOSTO DE 2021. Às 15h00min a senhora ADRIANE LEAL, às 15h30min MARIA 

ALEVANDRA DE LIMA e ás 17h30min DOUGLAS PEREIRA CARNIEL, no plenário 

da Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste, Rua Alexandre Kordiaki, 87 - 

Centro - Santa Maria do Oeste - PR, CEP: 85230-000, e em data de 20 DE 

AGOSTO DE 2021, representante legal da empresa Dasko CNPJ 40017016/0001- 

21 senhora Marlene Dasko, o representante legal da empresa Scheel Serviços de 

Saúde CNPJ 31727529/0001-35, na pessoa de Grazielle Aparecida Schell, o 

representante legal da empresa Ricardo Barbosa Ribas Ltda, CNPJ 

35782295/0001-80, na pessoa de Ricardo Barbosa Ribas, e o representante legal 

da empresa Aline Kalucz Serviços Médicos Ltda, CNPJ 35726245/0001-85 

pessoa de Aline Kalucz, sendo às 09h00min a EMPRESA DASKO CNPJ 

40017016/0001-21, às 09h30min EMPRESA SCHEEL SERVIÇOS DE SAÚDE 

CNPJ 31727529/0001-35 às 10h00min EMPRESA RICARDO BARBOSA RIBAS 

LTDA, e às 10h30min representante legal da EMPRESA ALINE KALUCZ 

SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ 35726245/0001-85.

na

Estas testemunhas deverão ser notificadas por esta Casa de Leis.
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nr—Quanto à oitiva das testemunhas de defesa, estas ocorrerão na« 

datas de 25 DE AGOSTO DE 2021: CRISLAINE DA LUZ CASTRO às 09h00min, 

DAI AN E OLIVEIRA às 09h30min, ARLETE LATZUK PENNA às 10h00min, 

NILCEIA APARECIDA VIEIRA FERNANDES, às 10h30min, GONÇALINO DE 

OLIVEIRA, às HhOOmin, MAURI DA LUZ às 11h30min, e em 27 DE AGOSTO DE 

2021: ENIO JOSÉ VERRI, às 13h30min, JOSÉ RODRIGUES LEMOS, às 

14h00min, e o prefeito OSCAR DELGADO às 14h30min, no plenário da Câmara 

Municipal de Santa Maria do Oeste, Rua Alexandre Kordiak, 87 - Centro- Santa 

Maria do Oeste - PR, CEP: 85230-000. Advirta-se que incumbe ao Denunciado a 

apresentação destas testemunhas, para serem ouvidas em data, local e horário 

já agendado, independente de intimação por esta Casa de Leis.

Santa Maria do Oeste, 11 de agosto de 2021.

JjU jtJIa (y, Qajlr <1^ ,/i io vi d. /V

JAURI FERNANDES DE ABREU

Presidente da Comissão
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NOTIFICAÇÃO PROCESSO POLÍTICO ADMINISTRATIVO N.°
001/2021

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

Através da presente, notifico Vossa Senhori 

requeridos na Defesa Prévia apresentada, sendo cópia do Processo de Cassação 

na íntegra em meio digital, bem como áudio da 18a Sessão Ordinária.

Notifico ainda, que em 11 de agosto de 2021 a Comissão 

Processante deliberou sobre o novo cronograma dos trabalhos a serem 

realizados, tendo em vista as tentativas infrutíferas de notificação do senhor 

Prefeito Oscar Delgado.

dos documentos

As testemunhas de acusação serão ouvidas nos dias 18 de agosto de 

2021 e 20 de agosto de 2021, que serão intimadas por esta Casa de Leis.

As testemunhas de defesa serão ouvidas nos dias 25 de agosto de 

2021 e 27 de agosto de 2021, ficando a incumbência da intimação, dos que serão 

ouvidos nas referidas datas, ao Denunciado, conforme Despacho em anexo.

Adverte-se que o não comparecimento espontâneo das testemunhas 

de defesa arroladas para o dia 25 e 27 de agosto de 2021, não configura 

cerceamento de defesa.

Fica ainda, V. Ex.a Intimada para prestar depoimento no dia 27 de

agosto de 2021, às 14h30min.

Santa Maria do Oeste, 11 de agosto de 2021.

jqZa A (>-------
JAURI FERNANDES DE ABREU 

Presidente da Comissão.
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JAURI FERNANDES DE ABREU, Presidente da Comissão 
Processante, nomeado através da Portaria n.s 024/2021 de 13 de julho de 2021, nos autos 
do Processo Político Administrativo n.5 001/2021, em que figuram como denunciante o 
senhor Ozeias Boiko da Rosa e como denunciado o Prefeito Municipal senhor Oscar Delgado, 
após várias tentativas de Notificação Pessoal infrutíferas,

NOTIFICA

Através do presente Edital o Prefeito Municipal, Senhor 
OSCAR DELGADO, que em 11 de agosto de 2021 a Comissão Processante deliberou sobre o 
novo cronograma dos trabalhos a serem realizados, bem como da realização das oitivas das 
testemunhas de acusação e defesa.

As testemunhas de acusação serão ouvidas nos dias 18 de agosto de 2021 e 
20 de agosto de 2021, que serão intimadas pela Câmara Municipal.

As testemunhas de defesa serão ouvidas nos dias 25 de o gosto de 2021 e 27 
de agosto de 2021, ficando a incumbência da intimação, dos que serão ouvidos nas referidas 
datas, ao Denunciado.

Adverte-se que o não comparecimento espontâneo das testemunhas de 
defesa arroladas para o dia 25 e 27 de agosto de 2021, não configura cerceamento de defesa.

Fica ainda, V. Ex.g Intimada para prestar depoimento no dia 27 de agosto de
2021, às 14h30min.

Santa Maria do Oeste, 11 de agosto de 2021.

JAURI FERNANDES DE ABREU 
Vereador-Presidente da Comissão Processante

«I—»
protocolo N°-------
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interessado.
Assunto-----
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ÍLCAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.° 002/2021 - COMISSÃO PROCESSANTE

JAURI FERNANDES DE ABREU, Presidente da Comissão 
Processante, nomeado através da Portaria n.° 024/2021 de 13 
de julho de 2021, nos autos do Processo Político 
Administrativo n.° 001/2021, em que figuram como 
denunciante o senhor Ozeias Boiko da Rosa e como 
denunciado o Prefeito Municipal senhor Oscar Delgado, após 
várias tentativas de Notificação Pessoal infrutíferas,

O

‘4s. yi;
NOTIFICA

Através do presente Edital o Prefeito Municipal, Senhor 
OSCAR DELGADO, que em 11 de agosto de 2021 a 
Comissão Processante deliberou sobre o novo cronograma dos 
trabalhos a serem realizados, bem como da realização das 
oitivas das testemunhas de acusação e defesa.
As testemunhas de acusação serão ouvidas nos dias 18 de 
aeosto de 2021 e 20 de avos to de 2021. que serão intimadas 
pela Câmara Municipal.
As testemunhas de defesa serão ouvidas nos dias 25 de asosto 
de 2021 e 27 de avos to de 202L ficando a incumbência da 
intimação, dos que serão ouvidos nas referidas datas, ao 
Denunciado.
Adverte-se que o não comparecimento espontâneo das 
testemunhas de defesa arroladas para o dia 25 e 27 de agosto de 
2021, não configura cerceamento de defesa.

Fica ainda. V. Ex.n Intimada para prestar depoimento no 
dia 27 de agosto de 2021. às 14h30min.

Santa Maria do Oeste, 11 de agosto de 2021.

JA URI FERNANDES DE ABREU
Vereador-Presidente da Comissão Processante
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CERTIDÃO

e/Je^

Eu, Hélio Sulhareski, Assessor Parlamentar da Câmara Municipal de Santa 

Maria do Oeste - PR, CERTIFICO que no dia 11 de agosto do ano de 2021, na parte da tarde 

comparecí na Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste com o objetivo de protocolar e 
entregar documentos ao senhor Prefeito Oscar Delgado, porém fui informado pela 

recepcionista que o mesmo não se encontrava. Tão logo fui até a residência do senhor 
Prefeito Oscar Delgado, na Rua João Kulicz Quadra 3 Lote 12, Centro, com o mesmo intuito, 
porém fui informado pela sua esposa a Primeira-Dama que o mesmo não se encontrava e a 

qual se recusou de receber os documentos.

Nestes termos, CERTIFICO que não foi possível a entrega e localização do 

senhor Prefeito Oscar Delgado nesta data.

Santa Maria do Oeste, 11 de agosto de 2021

, oj* ••—0 / ^

HÉLIO SULHARESKI

Assessor Parlamentar
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CERTIDÃO

Eu, Maeli Conrado, Assessora de Gabinete da Câmara Municipal de Santa 
Maria do Oeste - PR, CERTIFICO que no dia 12 de agosto do ano de 2021, na parte da manhã 

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste com o objetivo decomparecemos na
protocolar e notificar/entregar documentos ao senhor Prefeito Oscar Delgado, porém fomos

encontrava fora do município. Tão logoinformados pela recepcionista que o mesmo se 
fomos até a residência do senhor Prefeito Oscar Delgado, na Rua João Kulicz Quadra 3 Lote
12, Centro, com o mesmo intuito, mas não tinha ninguém em sua residência. Entrei em 

Senhor Prefeito no telefone de número 42-998365819 às IShlOmin, o qual 
informou que está com agenda fora do município até no dia 13 de agosto do ano de 2021.
contato com o

Nestes termos, CERTIFICO que não foi possível a entrega dos documentos ao 

senhor Prefeito Oscar Delgado nesta data.

Santa Maria do Oeste, 12 de agosto de 2021

MAELI CONRADO

Assessora de Gabinete
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CERTIDÃO

Eu, Maeli Conrado, Assessora de Gabinete da Câmara Municipal de Santa 
Maria do Oeste - PR, CERTIFICO que no dia 13 de agosto do ano de 2021, na parte da 

manhã comparecí na Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste com o objetivo de 
protocolar e entregar documentos ao senhor Prefeito Oscar Delgado, porém fui informada 

pelo secretário Jorge que o mesmo se encontrava fora do município. Tão logo fui até a 

residência do senhor Prefeito Oscar Delgado, na Rua João Kulicz Quadra 3 Lote 12, Centro, 
com o mesmo intuito, mas não tinha ninguém em sua residência.

Nestes termos, CERTIFICO que não foi possível a entrega dos documentos ao 
senhor Prefeito Oscar Delgado nesta data.

Santa Maria do Oeste, 13 de agosto de 2021

yyf siflil/ f/iCn^xA sz<éo

MAELI CONRADO

Assessora de Gabinete
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EXCELENTISSIMA(0)S SENHOR PRESIDENTE, VEREADOR JAURI DE 

ABREU, E SENHORA RELATORA, VEREADORA LAURINDA DAMIÃO 

COMISSÃO PROCESSANTE 001/2021 - CÂMARA DE VEREADORES DE

SANTA MARIA DO OESTE-PR

ReoeW
èjAÇ? horase.—'—rt'

Com. Proc - 001/2021

OSCAR DELGADO, já qualificado nessa Comissão Processante 

001/2021, Prefeito Municipal de Santa Maria do Oeste-PR, vem 

respeitosamente perante essa comissão, diante de vários fatos sem 

comunicação oficial e dotados de insanável teratoloqia procedimental,

nos termos dos incisos III e IV do art. 50 do Decreto Lei n° 201/671, dos 

arts. 27, 29, 30, 32 e 33 da Lei 13.869/20192 - Lei do Abuso de Autoridade

1 DL 201/67 - "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: (...)IV - 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."

Lei 13.869/2019 - "Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de 
infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de 
crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa:

Art. 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o 
fim de prejudicar interesse de investigado: (Vide ADIN 6224) (Vide ADIN 6240)

Art. 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa 
fundamentada ou contra quem sabe inocente:

41.3075-5379 | 43.3321-0959 | gsgadvocacia.com.br
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- e dos incisos LMI, LIV, LV e LVI do art. 50 da Constituição Federal3, oab/pr3.758 

EXPOR E REQUERER o que segue, bem como apresentar RECURSO AO 

PLENÁRIO DESSA CÂMARA DE VEREADORES, nos termos do art. 166 

do Regimento Interno dessa Casa de Leis4 e do:

FIsJL^

1)- Em primeiro lugar, o procurador que o presente subscreve 
informa que, desde que protocolou a Defesa Preliminar nesse íg 

procedimento, nos termos do inc. Ill do art. 50 do DL 201/67, NUNCA 

MAIS RECEBEU QUALQUER NOTIFICAÇÃO OU INTIMAÇÃO PESSOAL 

sobre os andamentos do presente procedimento cassatório. Do mesmo 

modo, seu constituinte e denunciado, Prefeito Municipal de Santa Maria 

do Oeste/PR, tampouco foi intimado ou notificado, PESSOALMENTE. 

de nenhum andamento dessa Comissão Processante - exatamente na

‘o..4?, / %
%

J

forma com que determina, LITERAL E DECISIVAMENTE, o inc. IV do 

art. 5o do DL 201/67, que é de interpretação claríssima, vejamos:

uArt. 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:

Art. 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao 
termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, 
civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a 
diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível.’'

3 CONSTITUIÇÃO FEDERAL - "Art. 50. - (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela 
autoridade competente;LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 
legal;LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados 
o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;LVI - são inadmissíveis, no 
processo, as provas obtidas por meios ilícitos;"
4 REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES:
"ARTIGO 166o- Os recursos contra atos decisivos do Presidente serão interpostos no prazo de 03 (três) 
dias, contados da data da ocorrência, por petição a ele dirigida.
§ i° - O recurso não poderá ser apresentado na mesma sessão de ocorrência do fato que o ensejou;
§ 2o - O recurso será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para opinar sobre a sua procedência 
e embasamento legal, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento.
§30-0 parecer da Comissão acolhendo ou denegando o recurso será expresso em forma de projeto de 
resolução, que será submetido a apreciação plenária na sessão imediata, mediante uma única discussão 
e votação."
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NZ -ADVOCACIA-

OAB/PR 3.758IV - O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, 

pessoaímente.
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."

na pessoa de seu procurador, com aou

Fis
&

A jurisprudência do Judiciário brasileiro é uníssona nesse

sentido, exigindo a intimação pessoal do Prefeito ou do seu advogado l^i
\|\

constituído, nos termos do Código de Processo Civil, para exercício pleno 

da Defesa, veja-se:

r / &

m

"PROCESSUAL CIVIL. REMESSA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇAO 
DE MANDATO DE PREFEITO PELA CÂMARA MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DO 
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. NULIDADE 
CARACTERIZADA, i - Para a cassação de mandato de Prefeito é indispensável 
garantir-se ao denunciado a mais ampla defesa, o contraditório e o devido 
processo legal, de acordo com o art. 50, LV, da CF e com observância do 
formalismo do Decreto-Lei 201/67. 2 - Remessa improvida. Unanimidade." (TJ- 
MA - REMESSA: 211892002 MA, Relator: RAIMUNDO FREIRE CUTRIM, Data de 
Julgamento: 28/08/2003, PINDARE-MIRIM)

"APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO DE CASSAÇÃO DE 
MANDATO DO PREFEITO PELA CÂMARA MUNICIPAL - Demanda que mira 
suposta ilegalidade (a saber, o indeferimento da colheita do depoimento pessoal 
do acusado em sede instrutória) no processo, de competência da Câmara dos 
Vereadores de São Bento do Sapucaí, instaurado em desfavor do impetrante, 
Prefeito Municipal, tencionado a apurar a prática de infrações político- 
administrativas a este imputadas - É dado ao Poder Judiciário controlar a 
legalidade de processo de cassação do mandato pela Câmara Municipal, desde 
que não se imiscua nos aspectos políticos, de índole discricionária, reservados 
àquela Casa Legislativa - Demonstrada qualquer violação que comprometa o 
formalismo do procedimento ou o pleno exercício da ampla defesa do
denunciado, tal fato é passível de correção pelo Poder Judiciário - Comissão 
Processante que encerrou a fase instrutória do processo político- 
administrativo sem a colher o depoimento pessoal do impetrante - 
Cerceamento de defesa - A colheita do depoimento pessoal do acusado 
compreende um direito indisponível e impostergável deste, para além de meio de 
prova indispensável e obrigatório, que tem lugar na fase instrutória dos processos 
de cassação de mandato pela Câmara - O ato de designação do depoimento do 
denunciado é dever do Presidente da edilidade local e, como tal, norma cogente, 
estampada no artigo 50, inciso III, do Decreto-lei n° 201/67 - Nulidade absoluta 
e insanável, insuscetível de convalidação pela posterior apresentação de
defesa oral na sessão de julgamento preconizada pelo artigo ç°, inciso V, do
Decreto-lei n° 201/67 - Violação aos princípios da ampla defesa e do
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contraditório, corolários do devido processo legal, normas-garantia oab/pr 3758 
estatuídas no interesse público, hauridas da própria C.F. (artigo q°. incisos LIV
e LV) e refletidas no artigo ç°. inciso III, do Decreto-lei n° 201/67 - Nulidade
originária que tem efeito expansivo, alcançando todos os atos posteriores a
ela, o que induz a nulidade de todo o processo - Embora existam indícios de 
cometimento de infrações político-administrativas pelo impetrante, a darem azo, 
em teoria, à cassação de seu mandato (matéria interna corporis da Câmara 
Municipal, sujeita unicamente ao seu juízo político, indevassável pelo Poder 
Judiciário), o processo administrativo há de respeitar, concomitantemente, as / 
garantias constitucionais - Sentença reformada, para conceder a ordem r? 
almejada, com o decreto de nulidade dos atos posteriores à determinação de [ 
encerramento da instrução do processo de cassação do mandato eletivo do 
impetrante, para o fim de que seja reaberta a fase instrutória para a necessária 
colheita do depoimento pessoal do apelante - Recurso provido."(TJ-SP - AC: 
10000747520158260563 SP 1000074-75.2015.8.26.0563, Relator: Marcos 
Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 10/05/2016, ia Câmara de Direito 
Público, Data de Publicação: 12/05/2016)

SfL

W=.

£o
%

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CASSAÇÃO DO 
MANDATO DE PREFEITO PELA CÂMARA MUNICIPAL - INOBSERVÂNCIA DO 
PROCEDIMENTO FORMAL CONTIDO NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N° 201/67 - 
ILEGALIDADE QUE CONTAMINA O PROCEDIMENTO - PREENCHIMENTO DOS 
REQUISITOS DA LIMINAR 
inequívoca da inobservância do rito procedimental contido no art. ç° do
Decreto-lei n° 201/67. além de outras circunstâncias concretas que viciaram o
processo que culminou como na cassação do mandato de Prefeito, tal como a 
participação na sessão de julgamento de vereador que funcionou como 
testemunha durante a instrução realizada pela Comissão Processante, ato que 
atenta contra a imparcialidade do decidido (art. 144, l/CPC), a concessão da 
liminar no mandamus que objetiva a suspensão dos efeitos do Decreto 
Legislativo que formalizou a cassação é medida que se impõe. 2 - Ademais, o 
perigo da demora a justificar a obtenção da tutela de urgência existe na medida 
em que a manutenção do Decreto Legislativo que determinou a cassação do 
agravante, culminará na alteração inesperada da chefia do executivo e 
consequentemente da Administração como um todo, trazendo prejuízos 
irreparáveis para os serviços públicos e por certo para a população, além da 
impossibilidade de reparação de tal dano, já que o mandato é aprazado e, a cada 
dia, vai se exaurindo. 3 - Recurso provido." (TJ-MS - Al: 14161223520198120000 
MS 1416122-35.2019.8.12.0000, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de 
Julgamento: 17/12/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/01/2021)

RECURSO PROVIDO. 1 - Havendo prova

Assim, diante dos "boatos" de que essa Comissão vem 

deliberando vários fatos e expedientes que EXIGEM a intimação 

PESSOAL da Defesa Técnica e do Denunciado para exercer sua defesa, se 

de fato algum ato ou fato foi deliberado por essa Comissão SEM a
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intimação pessoal do denunciado - eis que esse advogado, regularmente 

constituído, JAMAIS foi intimado ou notificado de NADA, apesar de 

possuir DOIS endereços profissionais devidamente informados à essa 

requer, DESDE LOGO, 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 e de tipificação de CRIME Af 

DE RESPONSABILIDADE (art. 32 da Lei 13.869/2019) e de ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (inc. I do art. 11 da Lei 8.429/92) dos 

membros da Comissão Processante, se prosseguirem ou insistirem nessa 

teratologia.

OAB/PR 3.758

Comissão

&o
&

B

dv\fo °P euey* ^

2)- Segundo informações obtidas pela Defesa Técnica do 

denunciante, no exercício de suas prerrogativas asseguradas pela sua 

condição de advogado5, 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 solipsisticamente embasou a abertura dessa comissão processante. 

Também informalmente, essa Defesa Técnica "descobriu" que teria essa 

Comissão Processante - SEM ASSEGURAR QUALQUER MANIFESTAÇÃO 

PRÉVIA AO DENUNCIADO OU SUA DEFESA TÉCNICA - teria "deliberado" 

pela continuidade do procedimento MESMO diante da desistência do 

Denunciante e da FORMAL RETIRADA da Denúncia.

Ora, essa deliberação, pela continuidade da Comissão 

Processante diante da DESISTÊNCIA DA DENÚNCIA pelo cidadão que a 

apresentou, padece de DUAS GRAVES E INSANÁVEIS NULIDADES:

VIOLA o inc. II do art. 50 do próprio DECRETO-LEI 201/67, posto 

que a competência para recebimento da Denúncia é EXCLUSIVA

(a)

5 Nos termos do Provimento 188/2018 do Conselho Federal da OAB
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E INDELEGÁVEL do Plenário da Câmara de Vereadores, como oab/pr3758

deixa claro os termos literais desse inc. Il# 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.”

Fls JXfiá.
&

C?
5 m
oNesse EXATO sentido é a lição de José Nilo de Castro, citado 

por Caio Magalhães Baldini Figueira, ao justamente examinar 

situação idêntica a em exame, ou seja, retratação do 

denunciante antes do julgamento da Comissão Processante, 

veja-se:

“Aqui, novamente deve se ter em mente que o Legislativo Municipal como 
Colegiado, deve observar suas manifestações pelo Plenário, sendo que, em 
havendo somente um subscritor da denúncia, o pedido de retratação 
será submetido ao Plenário, para que por maioria simples aceitem ou
rejeitem a retratação. No caso de haver mais de um subscritor e somente 
um deles almejar a retratação, segue-se o rito normalmente, mantendo-se 
como acusadores somente os demais subscritores."6

£
Q? .&

ap

VIOLA a exigência literal do inc. I do art. 50 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 Vereador - como autor da mesma, 

sendo tal identidade certa evidente requisito inadiável de 

procedibilidade da denúncia para tais fins. 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 denúncia se torna juridicamente

(b)

6 In IMPEACHMENT MUNICIPAL: Um estudo sobre o processo de destituição do Prefeito Municipal do
Poder Legislativo local. Dissertação do Mestrado em Direito na UFF (Universidade Federal Fluminense),
Rio de Janeiro:2018, pag. 74
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INEXISTENTE - eis que# sem autor, essa denúncia tornou-se oab/pr3758

"anônima", o que é repudiado pela legislação, confira-se:

“I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a 
exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará 
impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, 
podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o 
Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do 
processo, e só votará se necessário para completar o quorum de julgamento. Será 
convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a 
Comissão processante."

Assim, é evidente ser impossível a continuidade da presente 

Comissão Processante, devendo a mesma ser incontinenti arquivada, o 

que ora se requer.

Ou, no mínimo que, diante da indiscutível existência de retratação 

oferecida pelo Denunciante OZÉIAS antes até do início da instrução do 

presente, seja aberto prazo para a Defesa se manifestar sobre a 

desistência da Denúncia e, posteriormente, seja esse pedido de renúncia 

submetido ao Plenário da Câmara Municipal, para que promova ou seu 

arquivamento, ou sua continuidade - devendo, nesse caso, ser ratificada 

por um dos Vereadores dessa Casa de Leis, nos termos do inc. I do art. 50 

do DL 201/67.

Outrossim, caso essa Comissão Processante insista em manter a 

continuidade dos andamentos dos trabalhos SEM A DEVIDA 

RATIFICAÇÃO E APRECIAÇÃO DA DENÚNCIA pelo plenário, antecipa-se 

que, sendo incontroversa a retratação do denunciante, os Vereadores que 

insistirem em persistir com a presente podem cometer, em tese, os 

seguintes CRIMES de ABUSO DE AUTORIDADE:

Art. 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa 
causa fundamentada ou contra quem sabe inocente:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Art. 31. Estender iniustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo 
do investigado ou fiscalizado:

41.3075-5379 | 43.3321-0959 | gsgadvocacia.com.br

Curitiba - PR | R. Gabriela Mistral, 101 - Ahú, 80.540-150 
Londrina - PR | Av. Ayrton Senna da Silva, 1055 | Sala 1904 | Gleba Fazenda Palhano, 86.050-460



4;- G S G
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. OAB/PR 3.758

Mesmos crimes pode responder o assessor legislativo Sr. Douglas 

Alex Pereira Ferreira inscrito na OAB-PR sob o n° 84999, vez existe 

provas concretas de que tem pressionado vereadores e vereadoras para 

que votem pela continuidade da comissão processante com o argumento

FlsdJLÜ

1L

de que estes responderíam criminalmente pelos seus votos, assustando
/$/ / sá1assim os próprios vereadores e vereadoras e direcionando seus votos.

Como já advertimos anteriormente, não há a menor dúvida de que 

esses dispositivos da Lei do Abuso de Autoridade de aplicam aos 

Vereadores sobretudo quando no exercício da sua prerrogativa de 

requerer e decidir em Comissões Processantes ou de Investigação, 

podendo ser responsabilizados quando sua conduta é desprovida, 

claramente, de justa causa e legalidade7. Eis que, conforme a lição do 

Ministro do STF GILMAR MENDES:

"Se é inegável que toda norma recebe a incontornável marca da sua 
temporalidade, a Lei 13.869/2019 embalsama-se em uma quadra única da nossa 
história recente: o momento de reconciliação do sistema punitivo com os pilares 
essenciais do constitucionalismo democrático.8

-s m

É o que se pede, na forma à seguir.

REQUERIMENTO FINAL

7 Ainda nesse exato sentido a opinião do Consultor Jurídico Legislativo da Câmara Municipal de 
Guarulhos, Dr. ANDRÉ LUIZ ISRAEL, em estudo feito para aquela Câmara:
"A Lei Federal 13.869/2019, conhecida como Lei de Abuso de Autoridade, entrou em vigor em 3 de janeiro. O 
dispositivo define os crimes cometidos por agentes públicos, como juizes, policiais e promotores, que, no 
exercício de suas funções, ultrapassem o poder a eles atribuído. Busca coibir violações de direitos individuais 
em investigações, processos administrativos e judiciais. O advogado André Luiz Israel, consultor legislativo 
da Câmara de Guarulhos, estudou 0 assunto e agora busca divulgar a lei na Casa, principalmente entre os 
vereadores e assessores, para que ações, como a abertura de uma Comissão Especial de Inquérito-CEI, por 
exemplo, não se caracterizem abuso. A abertura de uma CEI ou a convocação de uma pessoa para prestar 
esclarecimentos precisam,, além de um requerimento, como é feito hoje, estar muito bem amparada por
indícios", explica André. "Senão ele poderá ter que explicar seu ato perante o Ministério Público",
acrescenta. Segundo ele, a prorrogação de uma CEI também precisaria ter argumentos sólidos que a 
justifiquem. "Se no decorrer das investigações nada for encontrado, a comissão deve ser encerrada e 0 
relatório, apresentado", indica."

In https://www.conjur.com.br/2020-jan-03/opiniao-lei-cancellier-zavaski-lei-abuso-autoridade 
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Diante do exposto, e esclarecida a ABSOLUTA ILEGALIDADE 

tanto da realização de atos sem a devida intimação PESSOAL do

denunciado ou de seu advogado regularmente constituído, bem como

da continuidade da presente Comissão processante diante da

RETRATAÇÃO DO DENUNCIANTE E RETIRADA DA DENÚNCIA, requer.

Fls J^iL

f é %
§

a)- a NULIDADE de todo e qualquer ato cometido sem a devida e 

prévia NOTIFICAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO PESSOAL do denunciado ou de 

seu advogado, em especial deliberações decorrentes da retratação da 

Denúncia;

O

b)- diante da inexorabilidade da existência de uma desistência da 

Denúncia pelo Denunciante original, Sr. Ozeias Boiko, desde logo requer 

o ARQUIVAMENTO DA COMISSÃO PROCESSANTE, diante da 

ilegalidade de processamento de denúncia inexistente ou anônima, nos

exatos termos do inc. I do art. 50 do DL 201/67;

c)- A LTE RN ATI VAM ENTE, que seja aberto prazo adequado para a 

manifestação do denunciado sobre os termos da retratação da Denúncia 

(arts. 9 e 10/CPC) e, posteriormente, seja a decisão pela continuidade 

da Comissão Processante (tomada pela mesma) examinada, SOB A 

FORMA DE RECURSO (art. 166 do Reg. Interno da Câmara), PELO

PLENÁRIO DESSA CASA DE LEIS, para apreciação dessa decisão.

De Londrina p. Santa Maria do Oeste.

1 /

Guilherme de Salles GonçatVes 

OAB-PR 21.989
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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

NOTIFICAÇÃO PROCESSO POLÍTICO ADMINISTRATE
001/2021

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

Através da presente, notifico Vossa Senhoria o envio dos documentos 

requeridos na Defesa Prévia apresentada, sendo cópia do Processo de Cassação 

na íntegra em meio digital, bem como áudio da 18a Sessão Ordinária.

Notifico ainda, que em 11 de agosto de 2021 a Comissão 

Processante deliberou sobre o novo cronograma dos trabalhos a serem 

realizados, tendo em vista as tentativas infrutíferas de notificação do senhor 

Prefeito Oscar Delgado.

As testemunhas de acusação serão ouvidas nos dias 18 de agosto de 

2021 e 20 de agosto de 2021, que serão intimadas por esta Casa de Leis.

As testemunhas de defesa serão ouvidas nos dias 25 de aposto de 

2021 e 27 de agosto de 2021, ficando a incumbência da intimação, dos que serão 

ouvidos nas referidas datas, ao Denunciado, conforme Despacho em anexo.

Adverte-se que o não comparecimento espontâneo das testemunhas 

de defesa arroladas para o dia 25 e 27 de agosto de 2021, não configura 

cerceamento de defesa.

Fica ainda, V. Ex.a Intimada para prestar depoimento no dia 27 de

agosto de 2021, às 14h30min.

Santa Maria do Oeste, 11 de agosto de 2021.

-i/âa /'.Ta U (4f
JAURI FERNANDES DE ABREU 

Presidente da Comissão.
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