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DETERMINA INSTAURAÇÃO DE 

SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA 
 
 

 MOISÉS BATISTA PEDONE DE SOUZA, Prefeito Municipal de Mostardas, no 

uso de suas atribuições legais, atendendo ao que consta no processo nº 372/2019 e com base no 

disposto nos artigos 171 e 172, inciso I, da Lei Municipal nº 1550, de 30 de outubro de 2001 e, 
 
 

Considerando o despacho do prefeito municipal no memorando nº 96/2019, da 

Procuradoria do Município, 

 
 

R E S O L V E:  
 

 

Art. 1º - Determinar a instauração de SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA com a 

finalidade de apuração de eventuais irregularidades e responsabilidade pelo seguinte fato: no dia 

07 de junho de 2017, o caminhão VW 23.220, placas BWY 5771, de propriedade de Joelson 

Bobsin Neubert, conduzido por Edílio dos Santos Dicken, ao trafegar pela Rodovia RSC 101, Km 

84, no Município de Mostardas, colidiu com a traseira do veículo ônibus Mercedez Benz/OF 1519, 

placas IUQ 2318, de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul, alegando estar em uso pelo 

município de Mostardas, sendo conduzido pelo servidor Cristiano Homem da Silva, e os veículos 

supracitados seguiam pela rodovia no sentido sul-norte. Do acidente, restaram lesionados Edílio, 

motorista do caminhão, e os estudantes Julia, Rodrigo e Thaylor, que eram passageiros do 

ônibus, sendo todos encaminhados ao Hospital São José, no município de Palmares do Sul. 

Kelvin Giovani Silveira Pereira, passageiro do caminhão, ficou preso nas ferragens e, após ser 

retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Cidreira, o mesmo foi encaminhado para 

atendimento especializado na cidade de Porto Alegre. Guilherme Estevão, que também era 

passageiro do caminhão, acabou vindo a óbito no local do acidente. Foi acionada a perícia e o 

corpo de Guilherme foi recolhido e encaminhado ao PML de Osório pela Funerária Pereira. Os 

veículos envolvidos no acidente foram recolhidos ao depósito do CRD A.J. Borges, em Mostardas, 

sendo ambos autuados administrativamente por estarem com equipamento obrigatório em 

desacordo (tacógrafo com disco diagrama com grafia inexistente). Segue em anexo ao presente 

processo: fotos do acidente, cópia de empenhos e notas fiscais referentes ao conserto do ônibus, 

declaração da Secretaria Municipal de Educação, cópia da Ocorrência nº 559/2017, Laudo Pericia l 

nº 85038/2017. 
 

Art. 2º - Designa os servidores nomeados para comporem a Comissão 

Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e Especial, nomeada através da 

portaria nº 0775, de 23/04/2019, a qual deverá encaminhar relatório conclusivo ao Prefeito 

Municipal, no prazo de trinta (30) dias.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

GABINETE    DO   PREFEITO    MUNICIPAL    DE    MOSTARDAS,    13  de   maio   de  2019. 
 

 COMUNIQUE-SE 

  

 
MOISÉS BATISTA PEDONE DE SOUZA 

Prefeito Municipal 
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