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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 05/07 - 
Estado do Paraná 	 ...4„-te À - 

Câmara Municipal de Toledo 

Ofício n° 46/2017 — CAM — Vereador Corazza Neto 

Toledo, 5 de julho de 2017. 

Senhor Presidente, 

Amparado no artigo 37 do Regimento Interno desta Casa de Leis, 

noticio perante este Conselho de Ética e Decoro Parlamentar conduta atentatória ou 

incompatível com o decoro parlamentar praticada pelo Vereador Neudi Mosconi, já que 

este violou o Regimento Interno ao alterar uma regra nele contida por meio de um 

Requerimento (anexo), em vez de propor um Projeto de Resolução, conforme dispõe o 

artigo 252, caput, do Regimento. 

Explica-se. Na sessão ordinária realizada no dia 20 de fevereiro do 

corrente ano, o vereador Neudi Mosconi apresentou um requerimento sujeito a 

deliberação do Plenário suscitando precedente regimental. Nele, o suplente de 

vereador requereu que "(...) fosse suprida a ausência de previsão legal, 

especificamente no que se refere ao §40  do artigo 26 do Regimento.", pois "A 

expressão 'substituição temporária' apenas geraria o impedimento da assunção a 

cargos na Mesa e/ou Comissões, quando o licenciamento for por prazo 

determinado". 

Entretanto, considerando que o art. 233 do Regimento Interno é bem 

claro sobre suscitação de precedentes e se aplica a "CASOS NÃO PREVISTOS NO 

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA",  conforme demonstrado a seguir: 

"Art. 233 - Os casos não previstos neste Regimento serão submetidos ao 

Plenário, mediante requerimento escrito aprovado pela maioria absoluta dos 

vereadores, passando as respectivas decisões a constituir precedentes 

regimentais, que orientarão a solução de casos análogos." 
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E ainda, considerando o contido no art. 26, §4° do Regimento Interno: 

"O suplente, quando convocado para substituição temporária, não 

integrará cargos da Mesa ou de comissão, nem assumirá as atribuições do 

vereador ausente nas comissões de que este participa, sem prejuízo dos 

trabalhos já iniciados e das proposições em trâmite". 

Afirmo que não era o caso sequer de apreciação do Requerimento 

elaborado pelo Vereador Neudi Mosconi pelo Plenário, tendo em vista que tal pedido 

pretendia alterar uma regra claramente prevista no §4° do artigo 26 do Regimento 

Interno, conforme já destacado. 

Ainda, além de estar regulamentada, não suscita nenhuma dificuldade 

de interpretação, tendo em vista que o vereador Neudi Mosconi não é suplente 

definitivo, já que ainda não há notícias de que a Vereadora Janice Salvador tenha 

renunciado seu cargo, podendo ela, portanto, a qualquer momento retornar aos 

trabalhos na Câmara. 

Ademais, qualquer Vereador ou Vereadora possui a prerrogativa de 

sugerir alteração ou adequação de dispositivos do Regimento Interno, mas o 

expediente correto era por meio de um Projeto de Resolução. 

Somado a isto, tem-se a grande suspeita que, em razão desta regra 

contida no artigo 26, §40  do Regimento Interno e já visando a sua alteração por meio 

de um mero Requerimento, o vereador Neudi Mosconi tenha realizado manobra 

consistente em marcar a 1a  Reunião Ordinária da Comissão de Trabalho, 

Administração e Serviços Públicos após a Sessão Ordinária do dia 20 de fevereiro, 

onde o Requerimento de precedente regimental seria analisado, para que então 

pudesse ocupar o cargo de Presidente da referida Comissão, tendo em vista que 

somente após duas semanas a abertura dos trabalhos legislativos, a Comissão 

resolveu se reunir e elegê-lo como Presidente, enquanto todas as outras já estavam 

com os seus membros eleitos. 
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Não bastasse, ressaltamos que o contido no §1° do artigo 233 do 

Regimento desta Casa não foi cumprido, já que o Requerimento n°11/2017, de autoria 

do Vereador Neudi Mosconi, não foi lido pelo Presidente na sessão ordinária seguinte, 

o que implica em mais uma violação à lei interna da Câmara. 

Para além disto, ainda tem-se notícia de uma Ação Civil Pública 

aforada pelo Ministério Público Estadual, na qual fora deferida pedido de tutela 

antecipada e suspenso todos os efeitos da aprovação do Requerimento feito pelo 

vereador Neudi Mosconi, inclusive, sua nomeação ao cargo de Presidente da 

Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos e todos os atos dele 

decorrentes, tendo sido fixado uma multa de R$5.000 (cinco mil reais) por dia de atraso 

no descumprinnento da decisão. 

Dessa maneira, diante da farta prova de conduta atentatória ou 

incompatível com o decoro parlamentar praticada pelo vereador suplente Neudi 

Mosconi, espero que sejam tomadas providências por esta Casa, a fim de prevenir que 

interesses particulares de qualquer Vereador se sobreponham ao interesse público, 

tendo em vista que a manobra praticada pelo parlamentar viola não só o artigo 17, 

incisos I e II, alínea "a", como também o artigo 29, incisos II e III, todos do Regimento 

Interno. 

Fique com meus votos de estima e consideração. 

CO RAZZA NETO 
Vereador do PDT 

A Vossa Senhoria 
VAGNER DELABIO 
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 
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ATA DA ia  REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. 
Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete (14.02.2017), 
terça-feira, às dez horas e trinta minutos (10h3Omin), na sala de reuniões da Câmara 
Municipal de Toledo, teve início a primeira reunião da Comissão de Finanças e 
Orçamento, presidida pelo vereador Leoclides Bisognin, conforme o parágrafo segundo 
do artigo oitenta e quatro do Regimento Interno. O vereador Leoclides Bisognin saudou 
todos os presentes e solicitou ao vereador Corazza Neto que fizesse a chamada dos 
membros da Comissão. Estavam presentes os vereadores Corazza Neto, Leoclides 
Bisognin, Neudi Mosconi e Walnnor Lodi. Estava ausente o vereador Airton Savello. 
Havendo quárum legal, o vereador Leoclides Bisognin declarou aberta a reunião. 
Estavam presentes também, para acompanhar a reunião e desenvolver os trabalhos 
legislativos, os servidores da Câmara, Simone Radons Mombach, Celestino de Oliveira 
Brito e Viviane Kaghofer. Dando início aos trabalhos, o vereador Leoclides Bisognin, 
anunciou a eleição do presidente da comissão. Somente o vereador Leoclides Bisognin 
manifestou interesse em assumir a presidência, sendo então eleito pelos membros da 
comissão presentes. Após, realizou-se a eleição para o cargo de vice-presidente da 
comissão. O vereador Neudi Mosconi manifestou interesse em assumir o cargo, porém 
foi informado que estava impossibilitado de assumir cargos em comissões por ser 
suplente de vereador. Posto isto, o vereador Walmor Lodi manifestou interesse em 
assumir o cargo, sendo eleito pelos membros da comissão presentes. Por fim, o 
presidente eleito indicou o vereador Corazza Neto para o cargo de secretário da 
comissão. Em seguida, passou-se para a NOMEAÇÃO DE RELATOR do projeto em 
pauta. Projeto de Lei n° 174, de 2016, do Poder Executivo, que autoriza o Município de 
Toledo a cumprir acordo firmado em processo judicial. Para este projeto, o relator indicado 
foi o vereador Corazza Neto. Cumprida a finalidade da reunião da Comissão de Finanças e 
Orçamento, e nada mais havendo para ser tratado, o presidente agradeceu a presença de 
todos e declarou encerrados os trabalhos às dez horas e quarenta e cinco minutos 
(10h45min) do dia quatorze de fevereiro de dois mil e dezessete (14.02.2017), 
determinando a lavratura desta ata, que vai assinada por ele e pelos demais membros da 
comissão presentes. 

LEOCLIDES BISOGNIN 	 WALMOR LODI 
Presidente da Comissão 	 Vice-Presidente 

CORAZZA NETO 	 NEUDI MOSCONI 
Secretário 	 Membro 

APROVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO 
Sala de Reuniões, 21 de fevereiro de 2017 

Comissão de Finanças e Orçamento 

Agravação da reunião está disponível, na integra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube. 
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ATA DA ia  REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E ECONOMIA. Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 
dezessete (14.02.2017), terça-feira, às quatorze horas e dez minutos (14h1Omin), na 
sala de reuniões da Câmara Municipal de Toledo, teve início a primeira reunião da 
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Economia, presidida pelo vereador Walmor 
Lodi, conforme o parágrafo segundo do artigo oitenta e quatro do Regimento Interno. O 
vereador Walmor Lodi saudou todos os presentes e solicitou ao vereador Leandro 
Moura que fizesse a chamada dos membros da Comissão. Estavam presentes os 
vereadores Antonio Zoio, Gabriel Baierle, Leandro Moura, Walmor Lodi e a vereadora 
Olinda Fiorentin. Havendo quárum legal, o vereador Walmor Lodi declarou aberta a 
reunião. Estavam presentes também, para acompanhar a reunião e desenvolver os 
trabalhos legislativos, os servidores da Câmara, Celestino de Oliveira Brito e Viviane 
Kaghofer. Dando início aos trabalhos, o vereador Walmor Lodi anunciou a eleição para o 
cargo de presidente da comissão e, de imediato, manifestou o seu interesse em assumir 
este cargo, sendo então eleito pelos membros da comissão. Após, realizou-se a eleição 
para o cargo de vice-presidente da comissão. Somente o vereador Gabriel Baierle 
manifestou interesse em assumir este cargo, sendo então eleito pelos membros da 
comissão. Por fim, o presidente eleito indicou a vereadora Olinda Fiorentin para o cargo 
de secretária da comissão. Em seguida, passou-se para a NOMEAÇÃO DE RELATOR 
dos projetos em pauta. Projeto de Lei n° 173, de 2016, do Poder Executivo, que procede à 
desafetação e autoriza a permuta de imóvel pertencente ao patrimônio do Município de 
Toledo. Para este projeto, o relator indicado foi o vereador Leandro Moura. Cumprida a 
finalidade da reunião da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Economia, e nada mais 
havendo para ser tratado, o presidente, agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrados os trabalhos às quatorze horas e dezessete minutos (14h17min) do dia 
quatorze de fevereiro de dois mil e dezessete (14.02.2017), determinando a lavratura desta 
ata, que vai assinada por ele e pelos demais membros da comissão presentes. 

WALMOR LODI 
Presidente da Comissão 

GABRIEL BAIERLE 	 OLINDA FIORENTIN 
Vice-Presidente 	 Secretária 

ANTONIO Z010 	 LEANDRO MOURA 
Membro 	 Membro 

APROVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO 
Sala de Reuniões, 21 de fevereiro de 2017 

Comissão de Desenvolvimento Urbano e Economia 

A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube. 
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ATA DA ia  REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
DESPORTO. Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 
dezessete (16.02.2017), quinta-feira, às dez horas e dez minutos (10h1Omin), na 
sala de reuniões da Câmara Municipal de Toledo, teve início a primeira reunião da 
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, presidida pelo vereador Vagner 
Delabio, conforme o parágrafo segundo do artigo oitenta e quatro do Regimento 
Interno. O vereador Vagner Delabio saudou todos os presentes e solicitou à 
vereadora Marli do Esporte que fizesse a chamada dos membros da comissão. 
Estavam presentes os vereadores Leandro Moura, Pedro Varela, Vagner Delabio e 
as vereadoras Marli do Esporte e Marly Zanete. Havendo quórum legal, o vereador 
Vagner Delabio declarou aberta a reunião. Estavam presentes também, para 
acompanhar a reunião e desenvolver os trabalhos legislativos, os servidores da 
Câmara, Celestino de Oliveira Brito e Viviane Kaghofer. Dando início aos trabalhos, o 
vereador Vagner Delabio anunciou a eleição para o cargo de presidente da comissão e, 
de imediato, manifestou o seu interesse em assumir este cargo. A vereadora Marli do 
Esporte também manifestou interesse em assumir o cargo. Após votação, o vereador 
Vagner Delabio foi eleito pela maioria dos votos dos membros da comissão. Após, 
realizou-se a eleição para o cargo de vice-presidente da comissão. A vereadora Marli do 
Esporte e o vereador Leandro Moura manifestaram interesse em assumir este cargo. 
Após votação, o vereador Leandro Moura foi eleito pela maioria dos votos dos membros 
da comissão. Por fim, o presidente eleito indicou a vereadora Marli do Esporte para o 
cargo de secretária da comissão. Em seguida a vereadora Marli do Esporte fez uma 
observação sobre a votação dos cargos e dito isto, o vereador Leandro Moura afirmou 
que renunciaria o seu cargo para nova eleição. Sendo assim, a comissão decidiu por 
anular a eleição para vice-presidente e o presidente solicitou novamente que os 
membros se manifestassem quanto ao interesse em assumir este cargo. Somente a 
vereadora Marli do Esporte apresentou o seu nome. Realizada a votação, a referida 
vereadora foi eleita pelos membros por unanimidade. Por fim, o presidente fez nova 
indicação para o cargo do secretário da comissão, sendo designado o vereador 
Leandro Moura. Cumprida a finalidade da reunião da Comissão de Educação, Cultura 
e Desporto, e nada mais havendo para ser tratado, o presidente agradeceu a presença 
de todos e declarou encerrados os trabalhos às dez horas e trinta e um minutos 
(10h31min) do dia dezesseis de fevereiro de dois mil e dezessete (16.02.2017), 
determinando a lavratura desta ata, que vai assinada por ele e pelos demais membros 
da comissão presentes. 

VAGNER DELABIO 
Presidente da Comissão 

MARLI DO ESPORTE 	 LEANDRO MOURA 
Vice-Presidente 	 Secretário 
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ATA DA 1a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E 
REDAÇÃO. Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete 
(14.02.2017), terça-feira, às nove horas e quatorze minutos (9h14min), na sala de 
reuniões da Câmara Municipal de Toledo, teve início a primeira reunião da Comissão 
de Legislação e Redação, presidida pelo vereador Walmor Lodi, conforme o 
parágrafo segundo do artigo oitenta e quatro do Regimento Interno. O vereador 
Walmor Lodi saudou todos os presentes e solicitou ao vereador Gabriel Baierle, que 
fizesse a chamada dos membros da Comissão. Estavam presentes os vereadores 
Gabriel Baierle, Marcos Zanetti, Marli do Esporte, Vagner Delabio e Walmor Lodi. 
Havendo quórum legal, o vereador Walmor Lodi declarou aberta a reunião. Estavam 
presentes também, para acompanhar a reunião e desenvolver os trabalhos 
legislativos, os servidores da Câmara, Simone Radons Mombach, Celestino de 
Oliveira Brito e Viviane Kaghofer. Dando início aos trabalhos, o vereador Walmor 
Lodi anunciou a eleição do presidente da comissão. Somente o vereador Vagner 
Delabio manifestou interesse em assumir a presidência, sendo então eleito pelos 
membros da comissão presentes. Neste momento, o vereador Vagner Delabio, 
presidente eleito, assumiu os trabalhos da reunião. Após, realizou-se a eleição para 
o cargo de vice-presidente da comissão. Os vereadores Marcos Zanetti e Walmor 
Lodi manifestaram interesse em assumir este cargo. Após a votação, o vereador 
Walmor Lodi foi eleito como vice-presidente da comissão. Por fim, o presidente 
indicou o vereador Gabriel Baierle para o cargo de secretário da comissão. Em 
seguida, passou-se para a NOMEAÇÃO DE RELATORES dos projetos em pauta. 
Projeto de Lei n° 2, de 2017, do Poder Executivo, que procede à afetação de áreas 
pertencentes ao patrimônio do Município de Toledo. Para este projeto, o relator 
indicado foi o vereador Marcos Zanetti. Projeto de Lei n° 3, de 2017, do Poder 
Executivo, que autoriza o Município de Toledo a cumprir obrigação assumida em 
Termo de Transação Extrajudicial. Para este projeto, o relator indicado foi o vereador 
Walmor Lodi. Projeto de Lei n° 7, de 2017, do Poder Executivo, que procede à 
afetação de áreas pertencentes ao patrimônio do Município de Toledo (Loteamento 
Jardim das Oliveiras). Para este projeto, a relatora indicada foi a vereadora Marli do 
Esporte. Projeto de Lei n° 8, de 2017, do Poder Executivo, que procede à afetação 
de áreas pertencentes ao patrimônio do Município de Toledo (Loteamento Papa 
Francisco). Para este projeto, o relator indicado foi o vereador Gabriel Baierle. Projeto 
de Lei n° 9, de 2017, do Poder Executivo, que procede à afetação de áreas 
pertencentes ao patrimônio do Município de Toledo (Loteamento Flora Galante). 
Para este projeto, o relator indicado foi o vereador Vagner Delabio. Projeto de Lei n° 
10, de 2017, do Poder Executivo, que procede à afetação de áreas pertencentes ao 
patrimônio do Município de Toledo (Loteamento 13 de Abril). Para este projeto, o 
relator indicado foi o vereador Marcos Zanetti. Projeto de Lei n° 11, de 2017, do Poder 
Executivo, que procede à afetação de áreas pertencentes ao patrimônio do 
Município de Toledo (Loteamento Soberano). Para este projeto, a relatora indicada foi 
a vereadora Marli do Esporte. Projeto de Lei n° 14, de 2017, do Poder Executivo, que 
autoriza o Município de Toledo a cumprir obrigação assumida em Termo de 
Transação Extrajudicial. Para este projeto, o relator indicado foi o vereador Gabriel 
Baierle. Projeto de Lei n° 17, de 2017, do vereador Marcos Zanetti, que altera a 
legislação que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 
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Toledo. Para este projeto, o relator indicado foi o vereador Walmor Lodi. Projeto de Lei 
n° 18, de 2017, do Poder Executivo, que institui, no âmbito do Município de Toledo, o 
Programa "Esporte para Todos" e estabelece critérios para a sua execução. Para 
este projeto, o relator indicado foi o vereador Vagner Delabio. Projeto de Resolução n° 
1, de 2017, da Mesa, que referenda Quinto Termo Aditivo ao Convênio de 
Cooperação celebrado entre o Município de Toledo e a Universidade Paranaense 
(Unipar), visando prorrogação de vigência. Para este projeto, o relator indicado foi o 
vereador Marcos Zanetti. Projeto de Resolução n° 2, de 2017, da Mesa, que referenda 
Termo de Convênio celebrado entre o Município de Toledo e a União, por intermédio do 
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, visando a exploração do Aeroporto 
Luiz Dalcanale Filho (SBTD). Para este projeto, o relator indicado foi o vereador Walmor 
Lodi. Cumprida a finalidade da reunião da Comissão de Legislação e Redação, e nada 
mais havendo para ser tratado, o presidente agradeceu a presença de todos e 
declarou encerrados os trabalhos às nove horas e vinte e oito minutos (9h28min) do 
dia quatorze de fevereiro de dois mil e dezessete (14.02.2017), determinando a 
lavratura desta ata, que vai assinada por ele e pelos demais membros da comissão 
presentes. 

VAGNER DELABIO 
Presidente da Comissão 

WALMOR LODI 	 GABRIEL BAIERLE 
Vice-Presidente 	 Secretário 

MARCOS ZANETTI 	 MARLI DO ESPORTE 
Membro 	 Membro 

APROVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO 
Sala de Reuniões, 21 de fevereiro de 2017 

Comissão de Legislação e Redação 

Ata da 12  reunião da Comissão de Legislação e Redação, realizada no dia 14 de fevereiro de 2017. 
A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 
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ATA DA la REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE. Aos 
dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete (16.02.2017), 
quinta-feira, às quinze horas e vinte minutos (15h2Omin), na sala de reuniões da 
Câmara Municipal de Toledo, teve início a primeira reunião da Comissão do Meio 
Ambiente, presidida pelo vereador Ademar Dorfschmidt, conforme o parágrafo 
segundo do artigo oitenta e quatro do Regimento Interno. O vereador Ademar 
Dorfschmidt saudou todos os presentes e solicitou ao vereador Corazza Neto, que 
fizesse a chamada dos membros da comissão. Estavam presentes os vereadores 
Ademar Dorfschmidt, Antonio Zoio, Corazza Neto, Edmundo Fernandes e Valtencir 
Careca. Havendo quárum legal, o vereador Ademar Dorfschmidt declarou aberta a 
reunião. Estavam presentes também, para acompanhar a reunião e desenvolver os 
trabalhos legislativos, os servidores da Câmara, Celestino de Oliveira Brito e Viviane 
Kaghofer. Dando início aos trabalhos, o vereador Ademar Dorfschmidt anunciou a 
eleição para o cargo de presidente da comissão e, de imediato, manifestou seu 
interesse em assumir o cargo, sendo eleito pelos membros da comissão por 
unanimidade. Em seguida, realizou-se a eleição para o cargo de vice-presidente da 
comissão, sendo eleito, por unanimidade, o vereador Valtencir Careca. Por fim, o 
presidente eleito indicou o vereador Corazza Neto para o cargo de secretário da 
comissão. Após, abriu-se a palavra para os membros que quisessem se manifestar. 
Cumprida a finalidade da reunião da Comissão do Meio Ambiente, e nada mais 
havendo para ser tratado, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrados os trabalhos às quinze horas e quarenta e dois minutos (15h42min) do dia 
dezesseis de fevereiro de dois mil e dezessete (16.02.2017), determinando a lavratura 
desta ata, que vai assinada por ele e pelos demais membros da comissão presentes. 

ADEMAR DORFSCHMIDT 
Presidente da Comissão 

VALTENCIR CARECA 	 CORAZZA NETO 
Vice-Presidente 	 Secretário 

ANTONIO Z010 	 EDMUNDO FERNANDES 
Membro 	 Membro 

APROVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO 
Sala de Reuniões, 23 de março de 2017 

Comissão do Meio Ambiente 

A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br  
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

ATA DA ia  REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DA SAÚDE, SEGURIDADE 
SOCIAL E CIDADANIA. Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 
dezessete (14.02.2017), terça-feira, às quinze horas e três minutos (15h03min), na 
sala de reuniões da Câmara Municipal de Toledo, teve inicio a primeira reunião da 
Comissão da Saúde, Seguridade Social e Cidadania, presidida pelo vereador 
Marcos Zanetti, conforme o parágrafo segundo do artigo oitenta e quatro do 
Regimento Interno. O vereador Marcos Zanetti saudou todos os presentes e solicitou 
ao vereador Edmundo Fernandes, que fizesse a chamada dos membros da 
Comissão. Estavam presentes os vereadores Edmundo Fernandes, Marcos Zanetti, 
Pedro Varela e as vereadoras Marly Zanete e Olinda Fiorentin. Havendo quórum 
legal, o vereador Marcos Zanetti declarou aberta a reunião. Estavam presentes 
também, para acompanhar a reunião e desenvolver os trabalhos legislativos, os 
servidores da Câmara, Celestino de Oliveira Brito e Viviane Kaghofer. Dando inicio 
aos trabalhos, o vereador Marcos Zanetti anunciou a eleição para o cargo de 
presidente da comissão. Somente a vereadora Olinda Fiorentin manifestou interesse 
em assumir o cargo. Realizada a votação, os membros da comissão elegeram a 
referida vereadora. Em seguida, realizou-se a eleição para o cargo de vice-presidente 
da comissão. Somente o vereador Pedro Varela manifestou interesse em assumir 
este cargo, sendo então eleito pelos membros da comissão. Por fim, a presidente 
eleita indicou o vereador Marcos Zanetti para o cargo de secretário da comissão, 
contudo este informou que não poderia aceitar a indicação. Sendo assim, a vereadora 
indicou o vereador Edmundo Fernandes para o cargo. Cumprida a finalidade da reunião 
da Comissão da Saúde, Seguridade Social e Cidadania, e nada mais havendo para ser 
tratado, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os 
trabalhos às quinze horas e nove minutos (15h09min) do dia quatorze de fevereiro de 
dois mil e dezessete (14.02.2017), determinando a lavratura desta ata, que vai 
assinada por ele e pelos demais membros da comissão presentes. 

OLINDA FIORENTIN 
Presidente da Comissão 

PEDRO VARELA 	 EDMUNDO FERNANDES 
Vice-Presidente 	 Secretário 

MARCOS ZANETTI 	 MARLY ZANETE 
Membro 	 Membro 

APROVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO 
Sala de Reuniões, 14 de março de 2017 

Comissão da Saúde, Seguridade Social e Cidadania 

Agravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.prieg.br  
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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO, 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. Aos vinte e três dias do mês de 
fevereiro do ano de dois mil e dezessete (23.02.2017), quinta-feira, às nove horas e 
oito minutos (9h08min), na sala de reuniões da Câmara Municipal de Toledo, teve 
início a primeira reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços 
Públicos, presidida pelo vereador Leoclides Bisognin, conforme o parágrafo segundo 
do artigo oitenta e quatro do Regimento Interno. O vereador Leoclides Bisognin 
saudou todos os presentes e solicitou ao vereador Pedro Varela que fizesse a 
chamada dos membros da Comissão. Estavam presentes os vereadores Airton 
Savello, Leoclides Bisognin, Neudi Mosconi e Pedro Varela. Estava ausente o 
vereador Genivaldo Paes. Havendo quórum legal, o vereador Leoclides Bisognin 
declarou aberta a reunião. Estavam presentes também, para acompanhar a reunião 
e desenvolver os trabalhos legislativos, os servidores da Câmara, Celestino de 
Oliveira Brito e Viviane Kaghofer. Dando início aos trabalhos, o vereador Leoclides 
Bisognin anunciou a eleição do presidente da comissão. Somente o vereador Neudi 
Mosconi manifestou interesse em assumir a presidência, sendo então eleito pelos 
membros da comissão presentes. Após, realizou-se a eleição para o cargo de vice-
presidente da comissão. Somente o vereador Airton Savello manifestou interesse em 
assumir este cargo, sendo então eleito pelos membros da comissão presentes. 
Neste momento, o vereador Neudi Mosconi, presidente eleito, assumiu os trabalhos 
da reunião. Por fim, o presidente indicou o vereador Pedro Varela para o cargo de 
secretário da comissão. Em seguida, passou-se para a NOMEAÇÃO DE RELATOR 
da matéria em pauta. Projeto de Lei n° 20, de 2017, do Poder Executivo, que dispõe 
sobre o reajuste dos vencimentos/salários e demais vantagens dos servidores e dos 
empregados públicos municipais de Toledo. Para este projeto, o relator indicado foi o 
vereador Leoclides Bisognin. Na sequência, o presidente informou que, tendo sido 
informado previamente que seria o relator deste projeto, o vereador Leoclides Bisognin 
já apresentou o seu relatório para VOTAÇÃO DE PARECER. Feita a leitura do relatório, 
que era com parecer favorável ao projeto, foram consultados os demais membros da 
comissão e após suas considerações, todos acompanharam o voto do relator. Assim 
sendo, o projeto teve o seu parecer aprovado por unanimidade. Cumprida a finalidade 
da reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, e nada mais 
havendo para ser tratado, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrados os trabalhos às nove horas e vinte e dois minutos (9h22min) do dia vinte e 
três de fevereiro de dois mil e dezessete (23.02.2017), determinando a lavratura desta 
ata, que vai assinada por ele e pelos demais membros da comissão presentes. 

NEUDI MOSCONI 	 AIRTON SAVELLO 
Presidente 	 Vice-Presidente 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br  
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PEDRO VARELA 
	

LEOCLIDES BISOGNIN 
Secretário 	 Membro 

APROVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO 
Sala de Reuniões, 9 de março de 2017 

Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos 

Ata da 1' reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, realizada no dia 23 de fevereiro de 2017. 
Agravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br  
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18/04/2017: CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Arq: Despacho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 
COMARCA DE TOLEDO 

3" VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE TOLEDO - PROJUDI 
Rua Almirante Barroso, 3202 - Fórum Juiz Vilson Balão - Toledo/PR - CEP: 85.905-010 - 

Fone: 45 3277-4804 - E-mail: to1-3vj-s@tjpr.jus.br  

Autos d. 0004059-92.2017.8.16.0170 

Vistos etc. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  aforou a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA contra a 
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO/PR,  objetivando a nulidade de todos os atos administrativos 
subsequentes à aprovação do Requerimento n° 11/2017, e a exclusão do suplente de vereador NEUDI 
MOSCONI da Presidência da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos. 

Afirma que o referido vereador suplente apresentou o requerimento n° 11/2017 objetivando a suscitação de 
precedente regimental para que fosse "suprida a ausência de previsão legal, especificadamente no que se 
refere ao §4° do artigo 26 do Regimento", pois "a expressão 'substituição temporária' apenas geraria o 
impedimento da assunção a cargos na Mesa e/ou Comissões, quando o licenciamento for por prazo 
determinado". 

Alega que tal iniciativa não se adequa à previsão legal do art. 26, § 4° do Regimento Interno da Câmara, 
estando o vereador suplente absolutamente impedido de integrar cargos nas Comissões da Câmara 
Municipal. 

Que antes da votação do requerimento, os vereadores denunciantes protocolaram o Oficio n° 007/2017 
requerendo providências ao Presidente da Câmara de Vereadores de Toledo, RENATO ERNESTO 
REIMANN, demonstrando a ilegalidade da conduta do suplente NEUDI MOSCONI. 

Não obstante as alegações desse oficio, o requerimento n° 11/2017 foi aprovado por onze votos favoráveis e 
sete contrários, cuja votação culminou com o Precedente Regimental n° 01/2017, publicado apressadamente 
sem respeitar os ditames legais presentes no artigo 233 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Toledo. 

Requer a concessão de tutela de urgência, a fim de que sejam imediatamente suspensos os efeitos da 
aprovação do Requerimento n°11/2017, de autoria do suplente de vereador NEUDI MOSCONI. 

É o breve relatório. Passo a decidir. 

1. Analisados os fatos em confronto com a legislação vigente, pode-se concluir, em sede de cognição 
sumária, que os fundamentos que ensejaram a aprovação do requerimento n° 11/2017 não se coadunam 
com a legislação em vigor, notadamente em face do artigo 26, § 4° do Regimento Interno da Câmara de 
Vereadores: 

A) Art. 26, § 40  — O suplente, quando convocado para substituição temporária, não 

integrará cargos da Mesa ou de comissão, nem assumirá as atribuições do vereador 

ausente nas comissões de que este participa, sem prejuízo dos trabalhos já iniciados e 

das proposições em trâmite. 
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A alteração de regra constante do mencionado regimento não poderia ser validamente efetuada mediante 
mero requerimento apresentado pelo suplente temporário vereador Neudi Mosconi a fim de excepcionar a 
vedação nos casos de substituição do titular por tempo indeterminado, sem que houvesse a apreciação, 
discussão e aprovação de Projeto de Resolução. 

Deste modo, considerando que existe expressa previsão regimental para a hipótese de convocação de 
suplente de vereador para atuar na Câmara Municipal de forma temporária, é forçoso reconhecer que o 
requerimento n° 11/2017 afronta o disposto no parágrafo 1° do artigo 233 do referido Regimento Interno que 
preceitua: 

Art. 233 —Os casos não previstos neste Regimento  serão submetidos ao Plenário, 

mediante requerimento escrito aprovado pela maioria absoluta dos vereadores, passando 

as respectivas decisões a constituir precedentes regimentais, que orientarão a solução de 
casos análogos. 

§ 1° — Os precedentes regimentais serão condensados para a leitura, a ser feita pelo 

presidente até o término da sessão ordinária seguinte, e publicação no Órgão Oficial 

Eletrônico do Município. 

Portanto, em sede de cognição sumária já se constatada grave afronta ao princípio da legalidade e aos 
princípios da administração pública e aos ditames legais do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Toledo, que culminou em benefício do próprio vereador proponente do requerimento ora em discussão, 
permitindo sua indevida participação à reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, 
bem como sua eleição para o cargo de Presidente do órgão em questão. 

Para ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela de urgência devem se fazer presentes, 
obrigatoriamente, os pressupostos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e 
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que se mostra presente na hipótese em exame. 

A probabilidade do direito resta configurada frente à violação das mencionadas normas e frente à riqueza de 
documentos carreados à inicial. 

O perigo de dano, por sua vez, reside nas consequências nefastas que a manutenção dessa alteração 
regimental poderá produzir. Como bem ilustra o autor na inicial, o presidente de comissão possui amplos 
poderes, conforme o disposto no artigo 86 do Regimento Interno, dentre tais a nomeação de relator às 
matérias que merecem apreciação pelo referido órgão. 

É evidente que a concessão de poderes ao suplente de vereador objetivando assumir cargos em mesa 
diretora e comissões, na forma como fora realizada, poderá ocasionar graves consequências ao andamento 
dos trabalhos da Câmara Municipal em razão da insegurança jurídica a qual restará submetida. 

Além disso, tornará instáveis os cargos não apenas das comissões, como da mesa diretora porventura 
ocupadas por suplentes temporários, diante do permanente risco de retorno dos seus titulares, impondo 
reiterados processos de eleição, podendo, ainda, provocar grave conflito na credibilidade da própria 
instituição perante a sociedade, sobretudo se for constatado o favorecimento a determinado(s) vereador(es) 
e/ou ao grupo político que apoia o Prefeito Municipal, gerando descrédito do Poder Legislativo. 

Tal assertiva se robustece à medida que o conjunto probatório anexado aos presentes autos demonstra que 
a própria Câmara de Vereadores de Toledo admitiu a ocorrência da ilegalidade, com conotação de que 
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houve a priorização de interesses pessoais, em comunhão com os interesses comuns de um grupo político, 
basicamente relacionados a benefícios políticos, violando-se flagrantemente seu próprio Regimento Interno. 

Assim, presentes os requisitos ensejadores das medidas de urgência, diante da existência de elementos 
evidenciadores da probabilidade do direito e o perigo de dano e do resultado útil do processo, hei por bem 

DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, o que faço com fundamento no artigo 300, §2°, do CPC. 

SUSPENDO imediatamente, todos os efeitos da aprovação do Requerimento n° 11/2017, de autoria do 
suplente de vereador Neudi Mosconi, inclusive sua nomeação ao cargo de Presidente da Comissão de 
Trabalho, Administração e Serviços Públicose todos os atos dele decorrentes, até ulterior decisão deste juízo 
ou decisão final da presente ação, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de 

atraso no cumprimento desta decisão. 

Oficie-se ao Município de Toledo-PR, cientificando-o da presente decisão. 

Cite-se a ré para, querendo, contestar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, com o acréscimo do artigo 
183 do CPC, sob pena de revelia, nos termos do artigo 344 do mesmo código. 

Intimem-se. 

Toledo, 18 de abril de 2017. 

Eugênio Giongo 

Juiz de Direito. 
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Estado do Paraná 

Ofício n° 33/2017 - GVVD 

06 de julho de 2017. 

Ao 
Departamento Legislativo 

Assunto: Reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 

Nas atribuições a mim conferidas como Presidente do 

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, SOLICITO a esse 

conceituado Departamento Legislativo que inclua na pauta da reunião 

do dia 10/07/2017, às 10h:15min, "deliberação sobre conduta 

atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar praticada pelo 

Vereador Neudi Mosconi", solicitada pelo Vereador Corazza Neto. 

Atenciosamente, 

VA 1 O 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi 1049- Centro - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 

www.toledo.pr.leq.br  camaraac-toledo.pr.qov.br  
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NOTÍCIA N°4, DE 2017 

r 	1 

CCONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 

RELATOR 

,i0 Airton Savello Ciente em 	/ f)-7-/ 20 
 Corazza Neto 

Leoclides Bisognin 

VA 	• L-1'... 	: Vagner Delabio 	'1 ._ 
- 	' 	O 	 pl.. Walmor Lodi 

Ciente em \ 

, 
‘ 

.1ellá 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-970 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
www.toledo.pr.leg.br  
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ATA DA 9' REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR — BIÊNIO 

2017-2018. Aos dez dias do mês de julho, do ano de dois mil e dezessete (10.07.2017), às 
dez horas e vinte e quatro minutos (10h24min), na sala de reuniões das comissões da 
Câmara Municipal de Toledo, teve início a realização da nona reunião do Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar - Biênio 2017-2018. A presidência dos trabalhos, foi regida pelo 
Vereador Vagner Delabio, Presidente, que saudou os presentes e solicitou ao Vereador 
Leoclides Bisognin, Secretário, que realizasse a chamada dos membros do Conselho e, 
assim, verificou-se a presença unânime. Na sequência, o Presidente colocou a Ata da oitava 
reunião para discussão e votação. Não havendo manifestação em contrário, foi aprovada por 
unanimidade. Na continuidade, o Presidente anunciou as matérias para nomeação de relator 
e para apreciação. Notícia para nomeação de relator — Noticia n° 4, de 2017, Conduta 

atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar praticada por vereador. Para esta 
matéria foi nomeado o Vereador VValmor Lodi relator. Notícia n° 02 de 2017, Venda de Cotas 
Imobiliárias - Ofício n° 401/2017 — 3PJ, (Promotoria de Justiça) de 9 de maio de 2017. o 
Presidente informou os presentes que: À vista do Parecer Jurídico n° 092.2017, de 5 de julho 

de 2017, em que diz "considerando o disposto no art. 37 do Regimento Interno, percebe-se que 
o presente não obedeceu aos estritos termos do disciplinado, uma vez que não consta decisão 
na forma do § 1° do art. 37 e, por outro lado, há grave falha diante da inexistência da 
numeração das páginas deste processo, o que deve ser realizado pelo departamento que 
acompanha este processo", o Conselho, informa que dentre os dois itens apontados, o 

Departamento Legislativo corrigiu o item "numeração das páginas" - também foi alterado o 

nome de processo para Notícia e, a partir deste momento, será utilizada inicialmente a 
nomenclatura Noticia e, após análise do relator e a votação pelos membros do Conselho, caso 
seja deferida, atendidos os requisitos de admissibilidade, instaura-se a Representação e seu 
processamento, nos termos do Regimento Interno. Assim sendo, nesta reunião será corrigido o 

item que se refere ao § 10 do art. 37. Após cientificar os membros do Conselho acerca das 
retificações, o Presidente, passou a palavra ao relator, Vereador Leoclides Bisognin para que 
este pudesse fazer as suas considerações acerca da matéria. Ao fazer uso da palavra, o relator 
solicitou ao Presidente para que este, sempre convidasse a Assessoria Jurídica para estar 
presente nas reuniões do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O Presidente respondeu 
que já havia oficializado o jurídico para se fazer presente nas demais reuniões. O relator, na 
sequência, fez a leitura do adendo ao seu parecer, e assim sendo, informou que o voto do 
relator, ante o exposto, afim de garantir um justo voto, e em respeito aos pressupostos 
constitucionais da ampla defesa, votava pelo indeferimento do presente, com fulcro, no art. 37, § 
1° do Regimento Interno da Câmara Municipal. Assim sendo, a conclusão do relator foi pelo 
indeferimento pelo fato de não serem atendidos os requisitos de admissibilidade. O Presidente 
passou a palavra ao Assessor Jurídico para que este pudesse comentar sobre a a matéria. 
Conclusa a fala do Assessor jurídico, o Presidente abriu a palavra aos demais membros do 
Conselho e, após, ao colocar em votação o parecer todos acompanharam o Voto do relator, e 
assim sendo, o parecer foi aprovado por unanimidade. Representação n° 03 de 2017, 
Censura /Escrita a Vereador por condutas adotadas em Sessões. O Presidente informou todos 
os presentes que à vista do relator, nos termos do inciso I do art. 37 do Regimento Interno ter 
apresentado o seu voto e todos os membros terem acompanhado o relator, deferindo a notícia 
pelo fato de terem sido atendidos os requisitos de admissibilidade, e em respeito ao previsto no 
art. 37, § 2°, que diz: "Se a representação for contra membro do Conselho, ficará este impedido 
de integrá-lo nos atos relativos", foi notificado o acusado, para que, no prazo de 21 dias 
apresentasse sua defesa com a indicação de suas provas. Assim sendo, p 	palavra ao 
noticiado, Vereador Corazza Neto, para que este pudess fazer a su 	se assim o 
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desejasse. O Vereador Corazza Neto fez as suas considerações, fazendo a leitura de sua 
defesa para que todos pudessem fazer as análises cabíveis. O Presidente, na sequência abriu a 
palavra aos demais membros da Comissão que almejassem se manifestar. Fez uso da palavra 

Vereador Leoclides Bisognin, que fez as suas considerações, dizendo que queria corroborar 
com o Vereador Corazza Neto, que quem deveria formular a acusação, que fosse direcionada 
para que de fato o Vereador tivesse o direito de se defender item por item, porque se ficasse 
genérico, o relator faria um relatório genérico e o Vereador Corazza Neto teria contra ele onze 
representações. O Assessor Jurídico ao usar a palavra, disse que a Mesa esmiuçou todas as 
condutas e que eram onze vídeos e englobava atitudes reiteradas, em que eram onze fatos mas 
a atitude era uma, e que o Regimento Interno, no caput do seu art. 37, diz que o noticiante deve 
apresentar o fato, e que a Mesa fez mais, além de apresentar o fato, apresentou os possíveis 
dispositivos do Regimento que foram infringidos, e foi precisa indicando os incisos e artigos em 
que traz as previsões, e que o noticiante somente tinha que trazer a conduta. Frisou que quando 
foi feita a admissibilidade pelo relator, teria que ser apontados os possíveis artigos e que no 
caso não precisava se estender porque foi acompanhado juntamente com a notícia. Comentou, 
ainda que o relator, ao fazer o parecer pela admissibilidade, apontou os artigos e incisos que o 
Vereador Corazza Neto tinha que se defender. Assim sendo, o Assessor Jurídico frisou que era 

que estava previsto no Regimento Interno. Leoclides Bisognin em sua fala comentou que era 
uma primeira intervenção e que assim que o relator apresentasse o seu relatório, esperava que 
tudo que havia sido discutido fosse considerado pelo relator. O Vereador Corazza Neto, pediu 
que gostaria de passar os vídeos das sessões em que estava sendo acusado para verem o que 
tinha de fundamento. O Vereador Leoclides Bisognin solicitou que no dia da apresentação do 
relatório, fossem apresentados cada um dos vídeos. O Presidente informou que havia a 
previsão regimental para a defesa e esta era naquela data, e que se fosse a título de defesa, 
para que pudesse orientar o relator, os vídeos teriam que ser passados naquele dia. O 
Presidente fez considerações acerca da matéria, afirmando que existiam normas que deveriam 
ser cumpridas. O Vereador Walmor Lodi comentou que conhecia o Vereador Corazza Neto há 
mais de quarenta anos e que este sempre trabalhou e lutou muito por Toledo, e o que estavam 
fazendo era o que o Regimento Interno dizia que tinham que fazer, citou ainda que deveriam ter 
certo respeito entre os Vereadores durante suas falas em Plenário e assim, declarou o seu voto 
favorável a não condenação. O Vereador Airton Savello fez uso da palavra e disse sempre 
admirar o Vereador Corazza Neto e que às vezes no calor de alguma discussão era normal se 
alterar, mas isso era um fator que acontecia e que tinha que procurar em alguma situação 
inadequada, tentar adequá-la e seguir em frente. O Vereador Corazza Neto disse não ter 
problemas de relacionamentos com nenhum Vereador e que agradecia as considerações dos 
membros do Conselho, que aceitava com humildade e boa fé. Fez um relato de que quando 
estava sendo impedido de legislar e fiscalizar e que numa legislatura anterior ficou por quatro 
anos impedido de fiscalizar o Poder Executivo e, assim, salientou que o Ex-Prefeito Derli Donin 
estava na atual situação porque a Câmara Impediu que o mesmo fosse fiscalizado. Cinquenta 
pedidos de informações feitos todos foram rejeitados. Comentou que se candidatou a Vereador 
nos últimos quinze dias conseguiu uma liminar em Brasília porque havia brigado com o Ex-
Prefeito Beto Lunitti por quatro anos, para tentar implantar um projeto de lixo no bairro porque a 
prefeitura não tinha motorista e não conseguia contratar. Disse que o Projeto foi passado em 
todas as Comissões e no dia da votação foi feito chantagem para não votar, e por isso a sua 
revolta, em não conseguir votar um Projeto que o povo precisava. Disse que condenava isso, 
que iria continuar condenando e que era uma posição antiética o que foi feito não iria mudar seu 
modo de agir. Frisou que chegou em 1968 em Toledo e que a política não havia mudado, o 
sistema era o mesmo e que se continuasse com essa atit de de não deixar apr var nenhum 
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Projeto seu, o Poder Executivo iria pagar pelo erro. Comentou que queria ajudar o Poder 
Executivo e conseguia provar que era ordem para não aprovar nada que fosse seu, e que 
provava isso e que iria provar na CPI e chamaria as pessoas para confirmarem o que estava 
dizendo. O Presidente do Conselho informou que ficava o desafio para que pudesse ser 
provado e dando sequência, informou a data da próxima reunião, marcada para segunda-feira 
vindoura. O Presidente solicitou que fossem apresentados os vídeos das sessões em que 
ocorreram os fatos noticiados. O Vereador Leoclides Bisognin solicitou que fosse convocado 
uma nova reunião para assistirem só vídeos, uma vez que o horário já estava avançado, desta 
forma, foi marcada a reunião para o dia 11 de julho, às 15 horas. Assim sendo, todos acataram a 
solicitação de fazer na terça-feira. O Presidente informou os presentes que cumprida a 
finalidade da reunião, declarava encerrada a reunião às onze horas e trinta e dois minutos 
(11h32min) determinando a lavratura desta ata, que vai assinada por ele e pelos demais 
membros do Conselho presentes. 

Presiden e • onselho 

APROVADA 
Sala de Reuniões, 10 de julho de 2017 

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
*Assinaturas referentes à reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, ocorrida no dia 10.07.2017 
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LISTA DE PRESENÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO 
DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 

Vereadores presentes na 9' Reunião Ordinária do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar, realizada em 10 de julho de 2017. 

Cargo 	 Vereador 
	

Assinatura 

Presidente 	Vagner Delabio 

Membro 	 Walmor Lodi 

Secretário 	Leoclides Bisognin 

10 Vice-presidente 	Corazza Neto 

2° Vice-presidente 	Airton Savello 

Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Toledo, 
10 de julho de 2017. 

Presidente da-COmissão 
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PARECER DO CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 

Á Notícia n° 04, de 2017 
Autoria: Vereador Corazza Neto 
Ementa: Conduta atentatória ou 
incompatível com o decoro parlamentar 
praticada por Vereador. 
Relatoria: Vereador Walmor Lodi 
Conclusão: Indeferimento 

RELATÓRIO 

Vem à análise deste Conselho de Ética e Decoro Parlamentar a 
Notícia n° 04/2017, que trata de conduta atentatória ou incompatível com o decoro 
parlamentar praticada por vereador. 

Na data de 5 de julho de 2017 foi protocolado sob o n° 1557/2017 e 
posteriormente encaminhado a este Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, ofício 
de n° 46/2017 — CAM — Vereador Corazza Neto, que solicita tomada de providência 
por esta Casa de Leis, diante de possível conduta atentatória ou incompatível com o 
decoro parlamentar praticada pelo vereador suplente Neudi Mosconi. 

Explica o autor da representação em questão que, na sessão ordinária 
realizada no dia 20 de fevereiro do corrente ano, o vereador Neudi Mosconi apre-
sentou um requerimento sujeito a deliberação do Plenário suscitando precedente re-
gimental. Nele, o suplente de vereador requereu que "(...) fosse suprida a ausência 
de previsão legal, especificamente no que se refere ao § 40  do artigo 26 do Regi-
mento.", pois "A expressão 'substituição temporária' apenas geraria o impedimento 
da assunção a cargos na Mesa e/ou Comissões quando o licenciado for por prazo 
determinado". 

FUNDAMENTAÇÃO 

Considerando que, proposições como projetos de lei, indicações e 
requerimentos são prerrogativas do vereador e que o requerimento em questão, 
apresentado pelo vereador Neudi Mosconi na data de 20 de fevereiro do corrente 
ano, foi aprovado pelo plenário, não se pode penalizar o vereador pois não existe 
este ato proibitivo no Regimento Interno. 
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Logo, não existe dispositivo regimental infringido pelo vereador 
noticiado, pois, nenhum vereador poderá ser penalizado pelo uso regular de suas 
atribuições. 

3. VOTO DO RELATOR 

Em face do exposto, analisada a Notícia n° 04, de 2017,i e 
considerados os objetivos que orientam sua propositura, voto phlo 
INDEFERIMENTO pois não estão presentes os requisitos de admissibilidade, 
especialmente por não haver conduta proibida apontada na Notícia. 

Sala das Comissões, 17 de julho de 2017. 

mor Lodi 
o e Relator 

3. PARECER DA COMISSÃO 

Os membros desta Comissão, reunidos nesta data, acompanham o 
voto do relator, de forma que a Notícia n° 04, de 2017, de autoria do vereador 
Corazza Neto, possa ser arquivada. 

Sala das Comissões, 17 de julho de 2017. 

CORAZZA NETO 
1° Vice-Presidente 

1,EOCLIDES BISOGNIN 
Secretário 

CO'  

2° Vice-Presidente 

PARECER DO CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR NOTICIA n° 04, de 2017 
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ATA DA lla REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR — BIÊNIO 

2017-2018. Aos dezessete dias do mês de julho, do ano de dois mil e dezessete 
(17.07.2017), às dez horas horas e doze minutos (10h12min), na sala de reuniões das 
comissões da Câmara Municipal de Toledo, teve início a realização da décima primeira 
reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar - Biênio 2017-2018. A presidência dos 
trabalhos, foi regida pelo Vereador Vagner Delabio, Presidente, que saudou os presentes e 
solicitou ao Vereador Leoclides Bisognin, Secretário, que realizasse a chamada dos 
membros do Conselho e, assim, verificou-se a presença unânime. Havendo quórum legal o 
Presidente declarou abertos os trabalhos. Matérias para serem apreciadas: Recurso de 

Censura Escrita a Vereador por condutas adotadas em Sessões. Relator Vereador Airton 
Savello. Dando sequência, o Presidente fez os seguintes informes: que, nos termos do art. 37, § 
2°: Se a Representação for contra membro do Conselho, ficará este impedido de integrá-lo 
nos atos relativos. Assim sendo, como a representação era contra o Vereador Corazza Neto, 
Membro do Conselho, este deveria observar o contido no referido parágrafo acima citado, 
não mais podendo se manifestar. Salientou ainda que à vista dos casos de recursos serem 

enquadrados no § 4° do art. 37 do Regimento Interno, Nos casos do § 3°, do artigo 32 e § 2° 
do artigo 33, o recurso apresentado ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar observará a 
seguinte tramitação: I - em reunião, será designado relator para apresentar seu voto em 14 
(quatorze) dias, contados da data da reunião de sua designação; Vencidas as fases onde foi 
ao recorrente concedida ampla defesa, o relator, nesta data, se almejar, apresentará o seu 
relatório, com base nos seguintes incisos do § 4° do art. 37: II - mantendo-se a decisão 
recorrida, será o Recorrente comunicado e procedidas as anotações, inclusive frente ao 
Sistema de Informações do Mandato, da penalidade imposta; III - em sendo cassada a 
decisão recorrida, o expediente será arquivado. Feito os referidos informes o Presidente passou 
a palavra ao relator para que este pudesse fazer a apresentação de seu relatório. O relator fez 
uso da palavra e fez a leitura de seu relatório, citando que o recorrente teve ampla defesa, 
concluindo o seu relatório e diante do exposto, seu parecer foi pelo não provimento do recurso e 
pela manutenção da pena aplicada pela Mesa. Na sequência, o Presidente salientou que em 
conversa com Vereadores da base haviam, a princípio, manifestado o desejo de acatar o 
recurso, mas que infelizmente, não era permitido pelo Regimento Interno, e houve orientação do 
Jurídico da Casa, que teria que ser justificado de forma regimental, apontando as 
irregularidades na acusação e o porquê do voto de acatamento e consequentemente, 
desautorizando a Mesa de fazer a punição. Frisou o Presidente que foram alertados da situação 
de desautorização do Regimento para futuras eventualidades semelhantes que houvessem, 
inclusive a questão de penalidades já aplicadas a outros Vereadores dentro do mesmo contexto 
e que poderia ser entendido como forma de parcialidade e, assim, mesmo desagradando a 
vontade dos Membros, foram orientados a manter a penalidade. Comentou ainda que se sentia 
desconfortável, mas acompanhava o voto do relator. O Vereador Leoclides Bisognin, em sua 
fala, citou que sempre era desconfortável discutir sobre penalidade aos colegas. No entanto, 
não sabia se havia ficado um voto de censura para as onze infrações. Frisou que o Vereador 
Ademar Dorfschmidt havia sido penalizado duas vezes em duas censuras, e que no caso do 
Vereador Corazza Neto estava sendo mais branda. Salientou que o Conselho de Ética, 
enquanto que para uns achava-se que estava faltando com a ética, para outros, quando estava 
se expressando, achava que estava expressando o que estava sentindo e que tinha certeza que 
o Vereador Corazza Neto continuava entendendo que o que havia falado não queria atingir 
nenhum outro vereador. Bisognin citou que os colegas sempre falavam que não deveriam se 
espelhar na Câmara dos Deputados e nem no Senado Federal mas que durante a semana 
chegou-se ao cúmulo das Senadoras tomarem a Mesa do Senado, e parecia" 	fato ia ser 
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encaminhado para o Conselho de Ética, e que o que foi feito pelo Vereador Corazza nem se 
comparava com o que ocorreu no Senado. O Vereador frisou que baseado em algumas 
situações, um Vereador poderia se exceder, e que assim, deveriam advertências de primeiro 
grau, segundo grau ou primeiro erro, segundo erro, terceiro erro, e em virtude do exposto, 
salientou que votava contrário ao relator. O Vereador Walmor Lodi, em seu discurso, disse que 
infelizmente não gostaria, mas por orientação e pelo previsto no Regimento Interno, iria ter que 
votar com o relator. Comentou, ainda que quando comentava das situações ou das coisas 
erradas, não tinham que tomar como exemplos os erros e que isso era para o bem dos próprios 
Vereadores se policiarem e caso contrário iria virar bagunça, ninguém mais iria trabalhar e iriam 
ficar somente com picuinhas e isso somente faria mal ao Município, e os Vereadores tinham que 
demostrar respeito com os colegas para demostrar ao povo que estavam imbuídos no 
desenvolvimento da cidade. Frisou que a censura não prejudicaria o Vereador Corazza Neto na 
carreira em nada e que somente estavam cumprindo o que a Mesa havia encaminhado ao 
Conselho. O Vereador Airton Savello comentou que gostaria que fosse diferente e que às vezes 
não podia fugir e tinha que seguir o Regimento Interno. Conclusa as falas sobre a 
Representação, o Relatório teve o seu parecer aprovado por maioria, sendo o Vereador 
Corazza Neto impedido de votar, nos termos do art. 37, § 2°, que diz: "Se a Representação for 
contra membro do Conselho, ficará este impedido de integrá-lo nos atos relativos", e voto do 
Vereador Leoclides Bisognin, contrário ao parecer do relator. Na sequência o Presidente fez a 
leitura da ementa da Noticia n° 02/2017 - Vendas de Cotas Imobiliárias - Relator Vereador 
Leoclides Bisognin. O Presidente solicitou ao Vereador Leoclides Bisognin, Secretário, que 
fizesse a leitura do Ofício n° 005/2017. Feita a leitura do Ofício, o Secretário e relator, Leoclides 
Bisognin disse que considerando a orientação da Assessoria Jurídica da Câmara, fez a 
retificação ao adendo à Noticia n° 02/2017. Assim, fez uma explanação acerca do voto do 
relator cientificando que ante ao exposto, à vista do Ofício rf 401, de 2017, da 3° Promotoria de 
Justiça, Inquérito Civil n°0148.17.000255-1, de 9 de maio de 2017 e analisando o caso em tela 

afim de garantir um justo voto e considerando que há ausência dos requisitos de 
admissibilidade, prevista nos art. 29 e 30, do Regimento Interno da Câmara Municipal, votava 
pelo indeferimento do presente. O relator frisou que o que foi recebido da Promotoria, o ofício e 
não havia nenhuma ingerência do Vereador Ademar Dorfschmidt nas questões das cotas 
imobiliárias. Desta forma, esclareceu que se o Ministério Público estava pedindo o arquivamento 

se a própria Promotoria solicitava, os Membros do Conselho também teriam que votar pelo 
indeferimento ou ausência de admissibilidade. O Presidente do Conselho comentou que 
recebeu o oficio que foi encaminhado pelo Vereador Ademar Dorfschmidt, leu atentamente, e no 
ofício pedia o arquivamento e ainda citava com clareza o posicionamento do Conselho de Ética 

Decoro Parlamentar na absolvição da acusação de crime de improbidade administrativa 
constava no ofício toda fundamentação, assim, o Conselho não poderia agir de forma diferente, 
pois tinham embasamento regimental para justificar o posicionamento em relação à notícia que 
chegou e desta feita, acompanhava o voto do relatar. Colocado em votação o parecer do relator, 
com a retificação ao adendo todos acompanharam o relator, desta forma o parecer foi aprovado 
por unanimidade. Noticia n° 4, de 2017 — Conduta atentatória ou incompatível com o decoro 
parlamentar praticada por vereador. Relator Vereador Walmor Lodi. O Presidente informou 
os presentes que à vista do previsto no Regimento Interno, em seu art. 37, § 1° - Em até 7 
(sete) dias da apresentação da notícia, o Presidente do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar, em reunião, respeitada a necessária alternância, designará relator para em até 
7 (sete) dias apresentar seu voto, que: I - indeferi-la-á, se não atendidos os requisitos de 
admissibilidade ou inepta; II - deferi-/a-á, se atendidos os requisitos de admissibilidade, 
instaurando a representação e seu processamento. Tendo em vista que o V-sor Corazza 
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Neto, Membro do Conselho, ser o noticiante, este, por analogia ao art. 209 do Regimento 
Interno, ficava impedido de votar por haver interesse individual. Na sequência o Presidente 
passou a palavra ao relator, Vereador Walmor Lodi e este fez uma explanação acerca de seu 
relatório, salientando que em face do exposto e analisada a Notícia n° 4, de 2017 e 
considerando os objetivos que orientam a sua propositura, votava pelo indeferimento pois não 
estavam presentes os requisitos de admissibilidade, especialmente por não haver as condutas 
proibidas apontadas na noticia. O Vereador Leoclides Bisognin fez uso da palavra e frisou que o 
Regimento Interno, na questão do decoro era omisso e que no caso em tela, foi uso do poder 
indevido e estava claro que foi dito, e o Assessor Jurídico disse, como deveria fazer o relatório e 
mesmo assim foi apresentado o parecer com o seu voto pelo indeferimento. Assim, após o seu 
discurso, disse que gostaria de ver penalizado o noticiado, e que por isso votava contrário ao 
parecer do relator. Desta forma, frisou que no segundo semestre teriam que trabalhar muito 
para mudar a Lei Orgânica e o Regimento Interno. O Presidente comentou que já havia, em um 
outro momento, na ânsia de tornar célere o processo, cometerem alguns equívocos quando 
veio o pedido de mudança de rito, por conta do Ministério Público, quando houve a reposição 
salarial dos Vereadores e que tiveram que voltar todo o processo. Conclusa a sua fala, frisou 
que acompanhava o voto do relator. Na sequência, o Vereador Airton Savello também votou 
conforme o relator. Assim sendo, o Parecer foi aprovado por maioria, com voto contrário do 
Vereador Leoclides Bisognin. O Presidente, comentou aos membros do Conselho que tinha uns 
modelos de códigos de éticas de vários municípios, estava analisando e que no próximo 
semestre, após o recesso, pudessem fazer reuniões para elaborarem um código de ética para a 
Câmara Municipal de Toledo. O Vereador Leoclides Bisognin frisou que tinham que 
urgentemente elaborar um código de ética que oportunizasse defesa dentre outras séries de 
situações, mas que fosse completo, que tinha que ser feito várias mudanças para não penalizar 
alguém e deveriam fazer justiça por intermédio de um código de ética desta forma, todos os 
membros concordaram em estudar a elaboração de um código de ética. Dando sequência, o 
Presidente abriu a palavra aos membros que quisessem se manifestar e após isso, fez um 
comparativo entre os números de notícias apresentadas ao Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar no anos anos 2016 e 2017. Feito isso, passou a palavra ao Vereador Adernar 
Dorfchmidt para que este pudesse se manifestar e este frisou que deveriam iniciar o segundo 
semestre com coerência, e que a oposição tivessem o mesmo respeito que os vereadores da 
situação. O Vereador VValmor Lodi comentou que deveriam mudar, respeitar uns aos outros, 
porque a política tinha que ser mais séria, com mais responsabilidade, porque algumas 
situações o fazia sentir-se mal, e estava na hora de sentarem, situação e oposição, e mudarem 
as formas de agir em plenário e trabalhar em prol da comunidade. O Vereador Airton Savello 
frisou que via todos da mesma forma, como companheiros e na hora dos debates, tinham que 
ter responsabilidade e seguir uma linhagem de fazer o máximo para que os trabalhos fossem 
desenvolvidos da melhor forma possível. Conclusos os debates, o Presidente informou os 
presentes que cumprida a finalidade da reunião, declarava encerrada a reunião às onze horas e 
quatro minutos (11h04min) e solicitou ao Departamento Legislativo o prosseguimento nas 
tomadas de providências cabíveis após as decisões do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar, determinando a lavratura desta ata, que vai assinada por ele e pelos demais 
membros do Conselho presentes. 

••••••• 
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APROVADA 
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TERMO DE ENCERRAMENTO DA NOTICIA N° 04/2017 

Encerra a Notícia n° 04 de 2017, que trata sobre 
conduta atentatória ou incompatível com o decoro 
parlamentar praticada por vereador. 

Os Vereadores, membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da 
Câmara Municipal, que este subscrevem, 

DECLARAM 

encerrados os trabalhos referentes à Notícia n° 04 de 2017, que trata 
conduta atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar, noticiada pelo Vereador 
Corazza Neto. 

Declaram observância ao previsto no art. 37 do Regimento Interno, que 
disciplina a Representação. Foi designado o Vereador Walmor Lodi como relator, que em 
reunião, apresentou o relatório com o seu voto, nos termos do inciso I, do § 1°do art. 37, 
pelo indeferimento da Notícia n° 04, de 2017, por não terem sido atendidos os requisitos 
de admissibilidade, bem como, não ter sido apontada conduta proibida. 

Colocado em votação o parecer foi aprovado, pela maioria, pelo 
indeferimento. O Vereador Leoclides Bisognin votou contrário e, à vista do Vereador 
Coraza Neto, ser membro do Conselho e noticiante, por analogia ao art. 209 do 
Regimento Interno, ficou impedido de votar por interesse individual. O Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar, fará a comunicação ao noticiado, Vereador Neudi Mosconi, e 
cientificará a Mesa da decisão proferida, conforme relatório, parecer e Ata da reunião, 
realizada no dia 17 de julho de 2017. 

V. 
Preside 	críte.."..~5,  e: Ética 

e Decoro Parlamentar da Câmara Muni 

Secretário 
sL 50 or Lodi 

embro 
razza Neto 	 1 on avello 

1° Vice-Presidente 	2° Vice-Presidente 

SALA DAS REUNIÕES, 17 de julho de 2017 
*Assinaturas dos membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar referentes ao termo de encerrame 	 n°4. de 2017 

Centro Civico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br  
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