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AO CONSELHO DE ETICA E DECORO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO 

DE TOLEDO-PR.
RES

PROCESSO NVCHSS/ vW(

tilled 12k -15:^
CAMARA MUNICIPAL DE TOLEDO ^

Aos cuidados do Presidente do Conseiho de Etica. 

Excelentissimo senhor OZEIAS SOARES

Assunto: denuncia de quebra de decora parlamentar - "rochadinha ou 

com pro de cargo"

Eu, VALDERI GEOVANI MULLER, brasileiro, uniao estavel, fotografo, portador 

do RG n-3.561.738-8 e CPF n- 483.406.429-87, residente e domiciliado a Rua 

Claudio Areco, 1350, Jardim Coopagro, cidade de Toledo-PR, 

respeitosamente frente a este respeitave! Conseiho, apresentar relate de 

quebra de decora parlamentar cometida pelo vereador GILSON FRANCISCO 

"GI LSI N HO", o que passa expor a seguir:

vem

Fui nomeado pelo senhor Vereador GILSON FRANCISCO no mes de julho 

2021, assessor parlamentar. Minhas funpoes iniciais eram de 

assessoramento politico e de imagem, tendo como base a produpao de 

videos e imagens para publicapoes do vereador.

como

No entanto, logo nos primeiros dias de trabalho, alem de prestar os servipos 

combinados, fui orientado pelo vereador GILSINHO 

disposipao do vereador em periodo integral, sendo orientado 

veiculo proprio para transportar o vereador em todos os locais que desejava.

a permanecer a 

a utilizar

Somente a ilustrar, nos dias em que o vereador ia se exercitar na academia, 

por volta das 6:30 da manha, uma das funpoes designadas, era de buscar o 

vereador em sua residencia com meu proprio veiculo, leva-lo ate a
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academia, aguardar no interior do veiculo ate 

treinamento, posteriormente leva-lo ate igreja para suas orapoes, apos leva 

lo para padaria para alimentapao do cafe da manha.

que terminasse o

Em outras oportunidades, eram designadas ordens para utilizar proprio 

Jculo para fazer favores de transportes a conhecidos do vereador. Em dada 

oportunidade, foi determinado ordem para que fizesse o transporte de 

cachorro, tambem com o veiculo proprio, ate uma clinica veterinaria.

vei

urn

Em outra ocasiao foi repassado ordem para fazer distribuigao de kit's 

feijoada, quais foram adquiridos pelo vereador de uma promo^ao de certa 

comunidade, sendo entregues a varias pessoas conhecidas do vereador.

Pois bem, foram incontaveis favores de transportes a terceiros, alem do 

transporte para assuntos particulares do proprio vereador.

No entanto, no dia 22/07/2021 o vereador GILSINHO iniciou algumas 

tratativas diferentes, se queixou que precisava saldar alguns debitos, 

emprestimos com terceiros, pagamento de contas de energia eletrica, 
aluguel entre outros. Embora tivesse curto periodo de trabalho junto ao 

vereador, ja estava ciente dos debitos pendentes.

como

Em um primeiro momento, transpareceu ser pedido de emprestimo, 
todavia, o vereador estava ciente que nao tinha qualquer condigao de 

colaborar problemas financeiros, ja que dependia 
exclusivamente dos vencimentos de assessor parlamentar

com os seus

Ja nos dias que se seguiram, a conversa foi novamente levantada pelo 

Vereador, dizendo que precisava de um valor e sabia que teria capacidade 

de colaborar, pois sabia que poderia conseguir um valor por meio de
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consignado. Inicialmente, informei ao vereador que nao poderia ser 
levantado emprestimos, pois haviam restripoes em meu nome, fato que 

poderia impedir a concessao do emprestimo consignado.

Vereador continuou com a pressao para que fosse levantado valor de 

emprestimo, passou entao a dizer que para continuar o restante do mandato 

como assessor deveria contribuir com o vereador.

Ja desconfiado que nao se tratava de emprestimo, ja no dia 26/07/2021, 

resolvi gravar a conversa com o vereador GILSINHO, quando entao 

gabinete falou de valores. Exigiu que fosse realizado emprestimo consignado 

no valor de R$ 44.000,00 (quarenta quatro mil reals), dizendo que do valor 

levantado, eu poderia ficar com R$ 12.000,00 (doze mil reais) e o restante 

repassar ao vereador, que estaria tudo certo para manutenpao do cargo de 

assessor parlamentar, tendo afirmado que o valor iiquido de R$ 3.300,00 

(tres mil e trezentos reais) ja descontado o valor de uma possivel parcela, 

era o suficiente para sobreviver.

em seu

A gravapao da conversa resta consignado no pendrivre que segue anexa a 

este termo, documento nominado como "PROPOSTA DE VENDA DE CARGO 

- RACHADINHA".

A fim de ilustrar toda a conversa, segue abaixo a transcripao do audio, 
caracterizando o decoro nos trechos em negrito:

(...) Vaideri: Viu voce a unica coisa q voce tern faze, e so 

uma seguranga ne, e uma nota uma nota, nota promissoria 

pra voce me assinar.

Vereador Gilson: Do que?

Vaideri: Do valor que eu vou te passar
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Vereador Gilson: Nao pode, 
Valderi, nunca, "ce"

nao posso, esquece 
e louco cara, voce nao ve o pia ai, 

peguei um centavo desse pia, olha o esse pia ta fazendo.
nao

Valderi: Entao vou fazer um segurinho la de 30 "pila" 

ne vou fazer um segurinho,

Valderi: Penso assim num acidente cara, 
ninguem ta livre de alguma coisa.

Valderi: Como e que fica depots, nao ten ho condigdes 

de pagar essa conta entendeu, dai tern pegar e fazer um 

segurinho,

acontece

Vereador Gilson: Do que?

Valderi: Acidente de trabalho, por exemplo, nao vem 

mais meus vencimentos ne cara,

Vereador Gilson: Quanto que vai dar ?

Valderi: O total R$ 1447,00

Vereador Gilson: Bicho "faiz" o negocio, vamo la, 
pega o dinheiro, passa pra minha conta, depot's nois 

vamo faze um acerto top da balada,

Valderi: Vai vim descontado R$1.447,00

Vereador Gilson: Agora se voce nao nao.... ficam m m

de boa.

Vereador Gilson: Quanto vai sobrar por mes R$ 

3.300, por mes? pra quern "tava" se ferrando com 200 

"pila” se humilhando com todo mundo ai olha agora 

voce, nossa voce deveria nem pensar duas vezes, se 

entendeu e eu to tendo uma reservinha, ai ta tendo 

uma sobrinha boa ta indo tres mil pra conta e tres mil 

ta sobrando, ta otimo se acha q nao to fazendo 

reserva? eu gasto com o que ce ve vou dar 10 mil pra 
muie.

uma

Vereador Gilson: Ce fais ce voce quiser,
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Vaideri: Eu, eu nao ia fazer nada disso vou fazer por 

causa de voce mesmo que precisa investir.

Vereador Gilson: eu nao "vd" te ameagar, eu ate 

agora estou confiando em voce, mats depots que 

entrou essa ideia do dinheiro, ce mudou em alguns 

aspectos, meio inseguro e tal nao sei o que e pa.

Vaideri: sabe o que estou preocupado nao e com 

isso, nao e so aqui no gabinete eu gastei mil reals de 

gasolina, viu e ainda paguei aquela conta la e assim 

olha estou com as contas de agua luz da casa ate 

agora.

Vereador Gilson: o que voce acha? Sao quantos 44
mil.

Vaideri: hum, fala ai 

Vereador Gilson: 44 mil

Vaideri: E

Vereador Gilson: 44 mil, 12 mil ser seu, e "nois" 

esquece o assunto.

Vaideri: Nao entendi

Vereador Gilson: 12 mil ser seu e nois esquece o
assunto

Vaideri: Dal eu pago o consignado?

Vereador Gilson: Ja ta descontado isso dal

Vereador Gilson: Dal vc so vai receber tres mil e 

trezentos, dal voce tira os 12 mil seu e esquecemos o 

assunto.

Vaideri: Vai dar 58 pau

Vereador Gilson: Ha
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Valderi: Vai dar 58 mil vai descontado do que eu vou
receber

Vereador Gilson: Se entendeu? 12 mi! e seu e 

esquece o ass unto

Valderi: voce vai pegar os 44?

Vereador Gilson: Dai como eu fiz o negdcio 

contigo ai, e quero manter os 3 mil caindo la na conta 

e com mil e quinhentos eu pago meu aluguel minha 

luz/ si dai fechando tudo ha bicho vou ter que dar um 

jeito di comprar uma casinha

Vereador Gilson: Em vez de pagar aluguel ta saindo 

800 con to por mes em vez de pagar aluguel

Valderi: Claro

Vereador Gilson: So que dai Valderi, 
compromissos e responsabilidades continua a mesma, 
entendeu

mats os

Vereador Gilson: Claro

Valderi: Sim, eu nao tenho preguiga de trabalhar, unica 

coisa que eu tenho sao meus filhos, Sim ta bom esse ritmo 

ai ta bom assim

Vereador Gilson: Nos nao precisamos inventar mais 

nada e nois faiz caixa Valderi entendeu Valderi?

Vereador Gilson: O, e isso ai, eu nao posso, ho pra 

voce ver voce ve nunca tive essa converse com o Rafael voce 

entendeu? Nunca tive essa converse, nao peguei dinheiro de 

ninguem bicho, mas voce ve, cara disse quern fez isso dai, 
e/e fez isso dai e disse que eu tenho que devolver o dinheiro 

dele (risadas)

Vereador Gilson: so que e assim ne cara isso sao so 

conversa ne nao tern gravagao nao tern nada, eu nao vou 

cair num assunto desse ne

i
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Valderi: So que e assim se e/e .. sei la 

Vereador Gilson: Ha?

Valderi: Oi como e que e/e fa la um negocio desse? 

Vereador Gilson: Oi

Valderi: Como e que e/e fala um negocio desse?

Vereador Gilson: Eu que nao ne cara

Vereador Gilson: Eu acho que nao, e que nem o Lucio, 
liguei pro Lucio, diz que o Lucio falou mal de mim, mentira

Valderi: Pois e falar nisso, sumiu ne, nao veio na sessao 

da Camara. (...)

A grava^ao foi iniciada minutos apos comepar a conversa com o vereador. O 

primeiro questionamento que fapo e sobre como poderia garantir o 

recebimento dos valores que repassaria ao vereador. Assim, indaguei se 

poderia assinar uma nota promissoria ou algum recibo, foi quando percebi 

que nao era um emprestimo pessoal ao vereador e sim, repasse de valores 

oriundos de emprestimo consignado a titulo de garantia do emprego de 

assessor parlamentar pelos proximos anos.

Inicialmente fiquei na duvida, pois nao entendia correto ser obrigado a 

efetuar emprestimo consignado e repassar o valor ao vereador que me 

nomeou. No entanto, estava em jogo o sustento de minha familia, e acabei 
cedendo a pressao do vereador GILSINHO.

Assim, no dia 27/07/2021, com meu vefculo e na companhia do vereador 

GILSINHO, fomos ate o BANCO SICREDI localizado no Jardim Coopagro, 

primeiramente as 12:25 e posteriormente as 14:19, como pode ser notado 

na linha do tempo o abstraida do meu aparelho celular abaixo colacionada:



OOQOOS^r

| 9- n |
"Is. > '•< < * s' " S*' ■ ^.s s

• : 55 si.. ^ i-jwNS' . *»«.

s.-.i-.';^.is. isj-fwa:rm*r> <3 •
V, ^S. <• ^ O ws ^.-s*

*SP»«nV.«-visv»ss»s.;:;-

Sf■5^ .„--w e :-v;:;, r.-: .' . ?s ...

¥"§ i.l'^hji i-o «
■■■; f>:?'• S’ ~

,■h.illlluJl!i.illi.ijiliti.iiii» ,•
’"til......

0
V’..—-

:
0 CWJ<( in *«,<.};.

.'SRtAS*

W' ^

t*s***t r,nKi*

SWAP's :■0
»'jxj:S:s;n;:v . :

i* ;:- ■ms:'
o ssa f sans:*;;* ..«. 4»:« • Y.A - .IknSk.

i# 4*
iS3'A* X*- istAtte mnsA«rA.v:^ 

)4tt 4«.fc<*S4AvI © *?

ufii •■ * £ % *

No dia 27 nao foi possivel concluir o emprestimo consignado, pois o cadastre 

entre a camara municipal e a instituipao financeira, especialmente para o 

meu caso nao estava atualizado.

No dia seguinte, 28/07/2021, vereador GILSINHO e eu retornamos ao 

SICREDI do Jardim Coopagro as 13:21 e posteriormente ao SICOOB as 13:49. 
Ainda em busca de sucesso na contratapao do emprestimo consignado, 
tambem fomos ate 0 SICREDI da Vila Pioneira 14:44. Segue abaixo 

colacionado imagem obtida pela linha do tempo abstraida do meu aparelho 

celular.
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Deve-se observar que em todas as negociagoes para contratagao do 

emprestimo consignado, o vereador GILSINHO me acompanhou, tendo 

inclusive coordenado todas as conversas com os atendentes dos bancos, nas 

datas e horarios indicados, caso seja necessario comprovar o vereador 

GILSINHO me acompanhou e coordenou todas as conversas, basta solicitar 

as imagens para as agencias bancarias.

No dia 28/07/2021 foi concluida a operagao de credito junto ao SICREDI 

Bairro Pioneira, todavia, restou algumas operagoes que o setor 

administrative e recursos humanos da Camara Municipal deveria promover.

Em razao da demora em aprovar o credito, em tese pela demora da 

confirmagao administrative da camara, o vereador GILSINHO, muito ansioso 

para levantamento dos valores, fez uma ligagao telefonica ao sr. 
ODIEL(responsavel pelo procedimento junto a camara), para que agilizasse 

os procedimentos cabiveis, pois estava muito demorado. Nesta ligagao, o Sr. 

ODIEL questionou o vereador GILSINHO se o emprestimo era para o Valderi 
ou para o vereador, dado a insistencia da resolugao do procedimento 

administrative.

9
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Passados alguns dias, apos a aprovapao do emprestimo, o vereador 

GILSINHO exigiu que Ihe entregasse os valores de uma unica vez, mas nao 

foi possfvel, pois o saque diario poderia ser no maximo de R$12.000,00.

Assim, promovi o saque do valor de R$ 12.000,00 no dia 06/08/2021, e 

repassei ao vereador GILSINHO, para que promovesse o pagamento de 

varies debitos, conforme relapao de credores abaixo colacionada, retirada 

do arquivo de video disponivel no pendrive que segue anexo, nominado 

como "ENTREGA 12 MIL - PAGAR CONTAS".

Com os valores em maos, nesta mesma data level o vereador a pagar as 

contar acima anotas, entre outras, segue contido no pendrive anexo a este 

requerimento, gravapao de conversa entre o vereador e eu sobre a utilizapao 

dos valores e pagamento das contas, arquivo nominado "PAGANDO 

CONTAS".

to
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Apos a entrega do valor de R$ 12.000,00 vereador GILSINHO passou a 

pressionar para entregar o restante do valor, tendo reclamado por fazer 
saques parciais e nao do valor integral.

Ja no dia seguinte, o vereador novamente cobrou a entrega do valor 

remanescente, conforme pode ser notado na gravapao de audio contida no 

pendrive anexo, nominada como "MAIS 11 MIL - FECHOU"

No dia 10/08/2021, efetuai mais um saque no valor de R$5.000,00 e repassei 

integralmente ao vereador em mesma data.

No dia 11/08/2021, efetuei mais um saque no valor de R$5.000,00 e repassei 

integralmente ao vereador em mesma data.

Ja no dia 12/08/2021, efetuei saque no valor de R$3.400,00 e repassei ao 

vereador, que entao ordenou que eu levasse o vereador ate a casa de um 

dado PASTOR, para que pudesse Ihe repassar alguns valores. Nesta data 

fomos ate a residencia desta PASTOR, sendo que o vereador GILSINHO 

entregou ao PASTOR o valor de R$2.400,00 e mais R$ 1.000,00 a esposa do 

PASTOR, tendo justificado naquele momento que o valor entregue ao 

PASTOR era um combinado e o valor entregue a esposa do PASTOR era um 

presente, pois seu corapao mandou fazer isso.

Apos o dia 12/08/2021 nao foi entregue mais valores ao vereador, tendo 

entao repassado ao vereador valor total de R$ 25.400,00 (vinte e cinco mile 

quatrocentos reals) referente ao emprestimo consignado que fui obrigado a 

contratar.

Ja no dia 12/09/2021 o vereador GILSINHO informou que iria me dispensar, 

pois a vaga de assessor parlamentar pertencia ao PASTOR e ele havia pedido
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para assessora-lo. Questionei sobre a dfvida referente ao emprestimo 

consignado, recebi como resposta que 'Voce estava ciente desde o comego" 

e, com evasivas mudou de assunto e se negava a responder sobre debito 

que havia me obrigado a contratar.

Ja desesperado pela minha condipao financeira 

alternativa, senao apresentar os fatos aqui relatados ao Conselho de Etica 

desta respeitavel Camara, para que tomem ciencia da ocorrencia e se 

entender conveniente tomem as providencias cabiveis.

nao restou outra

Esclarepo que anexo a estes termos segue pendrive com gravapoes 

realizadas com meu celular em algumas oportunidades, bem como alguns 

audios que o vereador encaminhava via aplicativo whatssap.

Sendo o que tinha a relatar, mantenho-me a disposipao para eventuais 

esclarecimentos.

Toledo, 22 de setembro de 2021.

Vi EQVANI MU LIE
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Toledo, 23 de setembro de 2021.

Ao Senhor
DANIEL AUGUSTO BERNARDI SCOPEL
Coordenador do Departamento Legislativo 
Camara Municipal de Toledo

Assunto: Convocagao de reuniao do Conselho de Etica e Decoro Parlamentar.

Senhor Coordenador,

Informo que convoco reuniao do Conselho de Etica e Decoro 
Parlamentar a ser realizada no dia 29 de setembro de 2021, com inicio as 14h, Na 
Sala De Reunioes da Camara Municipal, a fim de apreciar o contido no Protocolo n° 
2155/2021.

Considerando que o noticiado e membro deste Conselho, convoco o seu 
suplente, vereador Genivaldo Jesus.

Considerando que o membro titular Elton Welter esta de licenga, 
convoco o suplente, vereador Gabriel Baierle.

Adicionalmente, solicito o apoio do Departamento Legislativo e demais 
providencias que se fizerem necessarias para o acompanhamento dos trabalhos.

Atenciosamente,

PROFESSOR OSEIAS
Presidente do Conselho de Etica e Decoro Parlamentar

Pagina 1 de 1
Centro Civico Presidente Tancredo Neves

Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-970 
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Toledo, 27 de setembro de 2021.

Aos Senhores
EDUARDO HOFFMANN 
FABIANO SCUZZIATO
Assessores Jundicos 
Camara Municipal de Toledo

Assunto: Emissao de parecer jundico sobre o Desp 
555.2021, acerca do Protocolo n° 2186/2021. /

ho da Presidencia n°

Senhores Assessores,

Considerando o disposto nos incisos I, II, V e VI do artigo 8° da Lei 
n° 1.964, de 13 de agosto de 2007, que cKspoe sobre a estrutura organizacional e 
administrativa da Camara Municipal de Toledo;

Considerando o disposto nos incisos I, II e V do artigo 12 e nos incisos 
II, V, IX, XIII, XV, XVIII, XXV e XXVI do artigo 25 do Ato n° 29, de 23 de maio de 
2019, que regulamenta a estrutura administrativa e define as atribuiqoes dos cargos 
da Camara Municipal de Toledo/

Considerando c/disposto no inciso II do § 7° do artigo 94 do Regimento
Interne;

Solicito aos/assessores juridicos a emissao de parecer juridico sobre o 
Despacho da Presidencia n° 555.2021, acerca do Protocolo n° 2186/2021, que 
devera abranger, no rntnimo, os seguintes topicos:

a) os dispositivos constitucionais ou legais nos quais esta fundada a 
validade do ato nonrlativo proposto;

b) as consequencias juridicas dos principals pontos da proposta de ato
normative;

c) as controversias juridicas que envolvam a materia; e
d) a conclusao a respeito da constitucionalidade e da legalidade da

materia.

Atenciosamente,

PROFESSOR OSEIAB 
VEREADOR V
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DESPACHO DA PRESIDENCIA N° 555.2021

Considerando protocolo n° 2186/2021, datado de 27 de setembro de 2021, 
as 9h e 54 min, encaminhado pelo senhor Eliseu Langer de Lima, diretor do Jornal 
Gazeta de Toledo, que faz menpao a LEI de Acesso de Informapoes N° 12.527, DE 
18 DE NOVEMBRO DE 2011, que Regula o acesso a informapoes previsto no inciso 
XXXIII do art. 5°, no inciso II do § 3° do art. 37 e no § 2° do art. 216 da Constituipao 
Federal; altera a Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei n° 11.111, 
de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei n° 8.159, de 8 de Janeiro de 1991; e da 
outras providencias;

Considerando a solicitapao de copia das denuncias nas 12 (doze) paginas, 
bem como, dos audios gravados em pendrive, feitas do protocolo n° 2155, datado 
de 22 de setembro de 2021, as 15h e 24 min, encaminhado pelo senhor VALDERI 
GEOVANI MULLER, CPF: 483.406.429.87, que versa sobre o assunto: “Denuncia 
de quebra de decoro parlamentar - rachadinha ou compra de cargo";

Diante de todo o exposto, encaminho ao presidente do Conselho de Etica e 
Decoro Parlamentar, senhor Professor Oseias, para que seja feita a analise, 
decisao, ratificapao e demais tramites necessaries, acerca da solicitapao 
supracitada pelo senhor Eliseu Langer de Lima, diretor do Jornal Gazeta de Toledo.

Toledo, 27 de setembro de 2021

Assinado de forma digital por 
LEOCLIDES LUIZ ROSO 
BISOGNIN: 17904684004 
Dados: 2021.09.27 11:55:56 -OB'OO1

Leoclides Bisognin

Presidente da Camara Municipal de Toledo
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PARECER JURIDICO N° 211.2021

Assunto: Solicita^ao de informa?6es. Pedido de 
acesso a informagao
Protocolo: 2186.2021 (Editora Agrogazeta)
Parecer: Necessidade de analise do conteudo pelo 
Conselho de Etica e 
Impossibilidade de 
informagoes relativas a intimidade, vida privada, 
honra e imagem ou se for restrito o acesso para 
preserver a investigagao.

Decora Parlamentar.
concessao se houver

I. Relatorio

Solicita a empresa Editora Agrogazeta Ltda o fornecimento de “copias das 

denuncias atraves do protocolo n° 2155 nas 12 paginas, bem como, dos audios gravados 

PEN DRIVE”.
no

II. Parecer

1. As normas de acesso a informagao e o principio da transparencia

De modo geral, as informapoes sobre a guarda do Estado sao publicas 

restrigoes ao seu acesso devem ter pormenorizadamente justificadas e com respaldo legal. E 

o conceito que se extrai do artigo 5°, XXXIII e artigo 37, §3°, II da CF, do artigo 3°, I da Lei n° 

12.527/2011 (Lei de Acesso a Informagao) e do artigo 3° da Lei Municipal n° 2.187/2014, que 

dispoe sobre o acesso a informagoes dos Poderes Executive e Legislative no Municipio de 

Toledo. Noutras palavras, com fundamento no principio da transparencia, o acesso a 

informagao e regra, sendo excegoes suas negativas e restrigoes legais.

e as

2. A impossibilidade de concessao de acesso a informagoes relativas a 

intimidade, vida privada, honra e imagem

Consorte sobredito a mesma legislagao que define a publicitagao das 

informagoes publicas tambem veda ou restringe a sua disponibilizagao, a depender do 

conteudo dos dados ou do requerimento do solicitante.

Nesta ultima hipotese, a Lei Municipal n° 2.187/2014 traz em seu artigo 31 

como se dara a prestagao de informagoes pessoais pela administragao publica:
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Art. 31. O tratamento das informagoes pessoais deve serfeito de forma transparhnte 
e com respeito a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem cohjo 
as liberdades e garantias individuals.
§ 1~ As informagoes pessoais a qua se refers este artigo, relativas a intimidade 
vida privada, honra e imagem:
1' jgrao seu acesso restrito, indeoendentemente de classificacao de sigilo e pelo 
prazo maximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produgao, a agentes 
publicos legalmente autorizados e a pessoa a que elas se referirem: e 
II - poderao ter autorizada sua divulgagao ou acesso por tercelros diante de previsao 
legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.

Ademais, a Lei de Acesso a Informagao em seu artigo 23, inciso VIII, permite 

que sejam declaradas restritas as informagoes que possam comprometer “as atividades de 

inteligencia, bem como de investiqagao ou fiscalizagao em andamento, relacionadas 

prevengao ou repressao de infragoes”.
com a

Tendo em vista que esta Assessoria nao teve acesso ao conteudo da noticia 

e podendo esta conter informagoes pessoais relativas a intimidade, vida privada, honra ou
imagem, bem como que podera o Conselho de Etica e Decoro Parlamentar deliberar pela 

restrigao de acesso ao conteudo da investigagao, cabera a este colegiado a analise de
concessao dos documentos e arquivos solicitados 

E o parecer.

Toledo, 28 de setembro de 2021.

\
Eduardo Hoffmann
Assessor Juridico

Fabiano Scuzziato
Assessor Juridico
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DESPACHO DA PRESIDENCIA N° 558.2021

Considerando protocolo n° 2186/2021, datado de 27 de setembro de 2021, 
as 9h e 54 min, encaminhado pelo senhor Eliseu Langer de Lima, diretor do Jornal 
Gazeta de Toledo, que faz menpao a LEI de Acesso de Informapoes N° 12.527, DE 
18 DE NOVEMBRO DE 2011, que Regula o acesso a informapdes previsto no inciso 
XXXIII do art. 5°, no inciso II do § 3° do art. 37 e no § 2° do art. 216 da Constituipao 
Federal; altera a Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei n° 11.111, 
de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei n° 8.159, de 8 de Janeiro de 1991; e da 
outras providencias;

Considerando a solicitapao de copia das denuncias nas 12 (doze) paginas, 
bem como, dos audios gravados em pendrive, feitas do protocolo n° 2155, datado 
de 22 de setembro de 2021, as 15h e 24 min, encaminhado pelo senhor VALDERI 
GEOVANI MULLER, CPF: 483.406.429.87, que versa sobre o assunto: “Denuncia 
de quebra de decoro parlamentar - rachadinha ou compra de cargo";

Considerando o PARECER JURIDICO N° 211/2021, que versa sobre a 
solicitapao de informapdes, pedido de acesso a informapao, Protocolo N° 2186/2021 
(Editora Agrogazeta), onde o parecer descreve a “Necessidade de analise do 
conteudo pelo Conselho de Etica e Decoro Parlamentar, e Impossibilidade de 
concessao informapdes relatives a intimidade, vida privada,honra e imagem ou se 
for restrito o acesso para preserver a investigapao;

Diante de todo o exposto, encaminho ao presidente do Conselho de Etica e 
Decoro Parlamentar, senhor Professor Oseias, para que seja feita a analise, 
decisao, ratificapao e demais tramites necessaries, acerca da solicitapao 
supracitada pelo senhor Eliseu Langer de Lima, diretor do Jornal Gazeta de Toledo.

Toledo, 28 de setembro de 2021

Assinado de forma digital por LEOCLIDES 
LUIZ ROSO BISOGNIN:! 7904684004 
Dados: 2021.09.28 15:55:19 -03'00'

Leoclides Bisognin

Presidente da Camara Municipal de Toledo

Centro Civico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - Centro - CEP 85900030 
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NOTICIA N° 1/2021

CONSELHO DE ETICA E DECORO PARLAMENTAR

RELATOR
Beto Scain

kit. Gabriel Baierle
Genivaldo Paes
Genivaldo JesusProfessor Oseias

Presidente Professor Oseias

\

Hof, 2olf RelatorCiente em
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C E RTIDAO

Conforme determinado pelo presidente do Conselho de Etica e Decoro 
Parlamentar, Professor Oseias, durante a 3a Reuniao do Conselho, realizada no dia 
29 de setembro de 2021,

CERTIFICO que entreguei copia dos arquivos digitals contidos no 
prendrive anexo a Noticia n° 1, de 2021.

Lavrada no Departamento Legislative da Camara Municipal de Toledo, 
Estado do Parana, aos vinte e nove dias do mes de setembro de ano de dois mil e 
vinte e urn.

Toledo, Estado do Parana, 29 de setembro de 2021.

cVi£ I ^ ■ cL). ]
DANIEL AUGUSTO BERNARD! SCOPEL
Coordenador do Departamento Legislative

RECEBIDO:

BETO SCAIN

PROFESSOR OSEIAS

ZGABRIEL BAIERLE

GENIVALDO JESUS

GENIVALDO PAES v
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CAMARA MUNICIPAL OE TOLEDO 'Oficio n° 73/2021 - GVBS

Toledo, 30 de setembro de 2021.

Aos Senhores
EDUARDO HOFFMANN 
FABIANO SCUZZIATO
Assessores Juridicos 
Camara Municipal de Toledo

Assunto: Emissao de parecer juridico da Noticia n° 01/2021.

Senhores Assessores,

Considerando o disposto no artigo 8° da Lei n° 1.964, de 13 de agosto 
de 2007, que dispoe sobre a estrutura organizacional e administrativa da Camara 
Municipal de Toledo;

Considerando o disposto no artigo 12 do Ato n° 29, de 23 de maio de 
2019, que regulamenta a estrutura administrativa e define as atribuigoes dos cargos 
da Camara Municipal de Toledo;

Considerando o disposto no artigo 25 do Ato n° 29/2019;

Considerando que a denuncia foi realizada por uma pessoa identificada, 
contra o vereador Gilson Francisco (Cidadania), desta Casa de Leis;

Considerando que a noticia foi perante o Conselho de Etica e Decoro
Parlamentar;

Considerando que as provas anexadas a denuncia apontam para 
possivel conduta praticada pelo vereador, que e incompativel com o decoro 
parlamentar;

Considerando que a denuncia protocolada foi realizada em materiais
escritos, de audio e video.
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Solicito aos assessores juridicos a emissao de parecer juridico sobre a 
Noticia n° 01/2021, quanto ao atendimento dos requisites regimentais para 
admissibilidade da denuncia.

Atenciosamente,

Beto Scain 
VEREADOR
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PARECER JURID1CO N° 221.2021

Assunto: Noticia n° 01/2021. Conduta atentatori^ 
ou incompativel com o Decoro Parlamentar 
Protocolo: 2233.2021 (Ver. Beto Scain)
Parecer: Necessidade de preenchimento dos 
requisitos regimentals para deferimento da 
noticia.

I. Relatorio

Encaminhou o Vereador Beto Scain, na data de 01.10.2021, pedido de 

parecer juridico quanto ao atendimento dos requisitos regimentals para 

denuncia”.
a admissibilidade da

E o relatorio.

II. Parecer

Como expressado no Parecer Juridico n° 144.2019, a Representapao de 

vereador, partido politico representado

Camara Municipal ou qualquer outro cidadao se dara por meio da noticia perante o Conselho 

de Etica e Decoro Parlamentar,

incompativel com o decoro parlamentar. A noticia deve 

claramente a conduta.

na Camara, Departamentos, orgaos de apoio da

por conduta praticada por vereador atentatoria

ser redigida por escrito informando
ou

Denota-se, assim, alguns requisitos regimentals a serem cumpridos para
aceite da noticia:

1. Emanar de vereador, partido politico

Departamentos, orgaos de apoio da Camara Municipal ou qualquer outro 

cidadao;

2. Ser direcionada ao Conselho de Etica e Decoro Parlamentar;

3. Apontar a conduta praticada pelo vereador 

incompativel com o decoro parlamentar;

4. Ser redigida em documento por escrito.

Sao estes os requisitos regimentais de admissibilidade.

Por expressa prerrogativa regimental (art. 37, §1°), cabera ao relator

designagao, apresentar seu voto pelo deferimento (se 
presentes os requisitos de admissibilidade) ou indeferimento (se ausentes 

admissibilidade) da noticia.

representado na Camara,

que seja atentatoria ou

designado, no prazo de 07 dias da sua

os requisitos de
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Num contrassenso, ausente qualquer dos requisites de admissibilidade 

deve o relator apontar pelo indeferimento da noticia.
E o parecer.

Toledo, 01° de outubro de 2021.

W7
offmann '

Assessor Jurldico
uan FabiaWckScuzziato

Assessor Juridico
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Oficio n° 74/2021 - GVBS

Toledo, 04 de outubro de 2021.

Aos Senhores
EDUARDO HOFFMANN 
FABIANO SCUZZIATO
Assessores Juridicos 
Camara Municipal de Toledo

Assunto: Emissao de parecer juridico referente a necessidade de sigilo quanto 
aos procedimentos consequentes a Notfcia n° 01/2021

Senhores Assessores

Considerando o disposto nos incisos I, II, V e VI do artigo 8° da Lei 
n° 1.964, de 13 de agosto de 2007, que dispoe sobre a estrutura organizacional e 
administrativa da Camara Municipal de Toledo;

Considerando o disposto nos incisos I, II e V do artigo 12 e nos incisos 
II, V, IX, XIII, XV, XVIII, XXV e XXVI do artigo 25 do Ato n° 29, de 23 de maio de 2019, 
que regulamenta a estrutura administrativa e define as atribuigoes dos cargos da 
Camara Municipal de Toledo:

Considerando o disposto no inciso II do § 7° do artigo 94 do Regimento
Interne;

Solicito aos assessores juridicos a emissao de parecer juridico sobre a 
Noticia n° 01/2021, no que diz respeito a necessidade de manutengao de sigilo nos 
procedimentos consequentes e inerentes ao rito referente ao caso, visto que nao ha 
no conteudo compartilhado com os membros da Comissao de Etica e Decoro 
Parlamentar, anexados junto a denuncia, exposigao de dados pessoais.

Atenciosamente,

Beto Scain 
VEREADOR
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PARECER JURIDICO N° 224.2021

Assunto: Noticia n° 01/2021. Conduta atentat6\ia 
ou incompativel com o Decoro Parlamentar. Sigilo 
do procedimento.
Protocolo: 2252.2021 (Ver. Beto Scain)
Parecer: Regra e a publicidade dos atos publicos. 
Sigilo ou segredo em casos excepcionais e 
justificados.

I. Relatorio

Encaminhou o Vereador Beto Scain, na data de 04.10.2021, pedido de 

parecer juridico no que diz respeito a necessidade de manutenpao do sigilo 

procedimentos consequentes e inerentes ao rito referente ao caso, visto que nao ha 

conteudo compartilhado com os membros da Comissao de Etica e Decoro parlamentar, 

anexados junto a denuncia, exposipao de dados pessoais”.

E o relatorio.

nos

no

II. Parecer

1. As normas de acesso a informapao e o principio da transparencia

De modo geral, as informapoes sobre a guarda do Estado sao publicas 

restripoes ao seu acesso devem ter pormenorizadamente justificadas e com respaldo legal. E 

o conceito que se extrai do artigo 5°, XXXIII e artigo 37, §3°, II da CF, do artigo 3°, I da Lei n° 

12.527/2011 (Lei de Acesso a Informapao) e do artigo 3° da Lei Municipal n° 2.187/2014, que 

dispoe sobre o acesso a informapoes dos Poderes Executive e Legislative no Municipio de 

Toledo. Noutras palavras, com fundamento no principio da transparencia 

informapao e regra, sendo excepoes suas negatives e restripoes legais.

e as

o acesso a

2. A impossibilidade de concessao de acesso a informapoes relativas 

a intimidade, vida privada, honra e imagem

Consorte sobredito a mesma legislapao que define a publicitapao das 
informapoes publicas tambem veda ou restringe a sua disponibilizapao, a depender do 

conteudo dos dados ou do requerimento do solicitante.
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Nesta ultima hipotese, a Lei Municipal n° 2.187/2014 traz em seu artigo 31 

como se dara a prestagao de informagoes pessoais pela administragao publica:

Art. 31. O tratamento das informagoes pessoais deve ser feito de forma 
transparente e com respeito a intimidade, vida privada, honra e imagem das 
pessoas, bem como as liberdades e garantias individuals.
§ 1Q As informacoes pessoais. a que se refere este artigo, relativas a intimidade, 
vida privada, honra e imagem:
I - terao seu acesso restrito, independentemente de classificacao de sigilo e pelo 
prazo maximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produgao, a agentes 
publicos leqalmente autorizados e a pessoa a que etas se referirem; e
II - poderao ter autorizada sua dlvulgagao ou acesso por tercelros dlante de previsao 
legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.

Ademais, a Lei de Acesso a Informagao em seu artigo 23, inciso VIII, permite 

que sejam declaradas restritas as informagoes que possam comprometer “as atividades de 

inteligencia, bem como de investigagao ou fiscalizagao em andamento, relacionadas com a 

prevengao ou repressao de infragoes”.

Entendendo os membros do Conselho de Etica e Decoro Parlamentar que 

nao ha informagoes pessoais relativas a intimidade, vida privada, honra ou imagem, bem 

como as liberdades e garantias individuais, ou que possam prejudicar a investigagao, o 

procedimento devera ser publico e transparente.

E o parecer.

Toledo, 04 de outubro de 2021.

tduarao nonmann
Assessor Juridico

Fabiarto Scuzziato
Assessferjuridico
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ATA DA 3a REUNIAO DO CONSELHO DE ^TICA E DECORO PARLAMENTAR - 
BIENIO 2021-2022. Aos vinte e nove dias do mes de setembro, do ano de dois mil e 
vinte e um (29.09.2021), &s quatorze boras e quinze minutos (14h15min), na sala de 
reunides das Comissoes da Camara Municipal de Toledo, teve inlcio a realizagao da 
terceira reuniao do Conselho de Etica e Decoro Parlamentar - Bienio 2021-2022, 
instituida pela Portaria n° PORTARIA N° 13, de 22 de Janeiro de 2021. A reuniao foi 
presidida pelo vereador Professor Oseias e este informou que estava sendo gravada e 
transmitida ao vivo no canal da Camara no youtube e, na sequencia, solicitou ao 
vereador Gabriel Baierle, secretario ad hoc que fizesse a chamada dos membros do 
Conselho e todos estavam presentes. O Presidente salientou que a vista do noticiado ser 
membro titular do Conselho, este nao poderia fazer parte dos trabalhos e, desta forma, 
foi convocado o suplente, vereador Genivaldo Jesus e tamb6m, em virtude da licenga do 
membro titular, Elton Welter, foi convocado o suplente, Gabriel Baierle ambos para 
tomarem assentos nos trabalhos relatives a Notlcia ora em apreciagao. Havendo qubrum 
legal, declarou abertos os trabalhos. Dando sequencia foi colocada em votag^o a ata da 
2° Reuniao do CEDP e, na ausencia de impugnagao, foi aprovada por unanimidade. Na 
continuidade, o presidente solicitou ao vereador Gabriel Baierle que realizasse a leitura 
do oflcio convocando para a reuniao e, conclusa esta , informou os presentes que 
recebeu o Expediente, protocolado na data de 22 de setembro de 2021, sob o Protocolo 
n° 2155, de 2021 de autoria do Senhor Valderi Geovani Muller. Desta forma, foi acatado 
o documento e na sequencia foi realizada a explanagao do art. 37 do Regimento Interno. 
Foi aberta a palavra e ©Assessor Juridico Fabiano Scuzziato sugeriu que fosse realizada 
votagao de uma cautelar acerca do sigilo da materia. Fizeram uso da palavra os 
vereadores Pastor Oseias, frisando que havia ainda um pendrive com os audios anexo 
ao documento protocolado. Fez uso da palavra o vereador Beto Scain. Feitas as 
discussoes, sobre o sigilo, foi colocado em votagao a manuteng§o do sigilo ate a proxima 
reunite em que o relator iria apresentar o seu parecer. Colocado em votagao, foi 
aprovado por unanimidade. Foi ent§o orientado aos membros que ao receberem os 
documentos, se comprometiam a nao divulga-los a terceiros. Dando continuidade, foi 
nomeado o vereador Beto Scain como relator da Noticia n° 1, de 2021, Pratica de 
condutas atentatorias ou incompativeis com o decoro Parlamentar, de autoria do senhor 
Valderi Geovani Muller. Foi novamente aberta a palavra e houve a sugestSo de 
encaminhar a documentagao ao Ministerio Publico(MP). O Assessor juridico salientou 
que ao final teria que encaminhar o processo ao MP, entretanto se o Conselho 
deliberasse, podiam encaminhar antes. Fez uso da palavra acerca do envio o vereador 
Gabriel Baierle, opinando pelo encaminhamento ao MP. O vereador Genivaldo Paes ao 
discursar, frisou que todos iriam apoiar na construgao do relatorio e salientou que o MP 
so age quando provocado. O Presidente informou que seria importante encaminhar a 
documentagao relative a Noticia n° 1, de 2021, ao MP, apos a aprovagSo da ata da 
reuniao, onde nesta estaria demonstrando a posigao dos membros do Conselho. 
Colocado em votagao a sugestao do envio apenas ap6s a aprovagao da ata, foi 
aprovado por unanimidade. Na sequencia foi feita a comunicagao das faltas dos 
membros nas reunioes anteriores e apos, foi sugerido que fosse salvo nos computadores 
dos membros o conteudo existente no pendrive que e nexo a Noticia e seria elaborada 
uma certidao de entrega do conteudo. O presidente proferiu que cumprida a finalidade da 
reuniao do Conselho de £tica e Decoro Parlamentar, e nada mais havendo para ser
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tratado, encerrava os trabalhos &s quatorze horas e quarenta e cinco minutos (14:45min), 
determinando a lavratura desta ata, que vai assinada por ele e pelos demais membros do
Conselho presentes.

Presidente do Conselho

GABRIBETO SCAIN 
Vice-Presidente >VoMi

/

/tig.
DOPAES GEN V/ J

!Membro 'o

Sala de Reunioes, 29 de setembro de 2021 
Conselho de £tica e Decoro Parlamentar

'Assinaturas referentes £ reuniao do Conselho de £tica e Decoro Parlamentar, ocorrida no dia 29.09.2021
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LISTA DE PRESENQA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ETICA E
DECORO PARLAMENTAR

Vereadores presentes na 3a Reuniao do Conselho de trtica e Decoro Parlamentar,
realizada em 29 de setembro de 2021.

Cargo Vereador Assinatura

Presidente Professor Oseias

CVice-Presidente Beto Scain

Membro Gabriel Baierle
/

Membro Genivaldo Jesus A.
/

Genivaldo Paes CLMembro mmr
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PARECER DO CONSELHO DE ETICA E DECORO PARLAMENTAR

Notfcia N° 01 de 2021 
Autoria: Valderi Geovani Muller 
Ementa: Pratica de condutas atentatorias ou 
incompativeis com o Decoro Parlamentar. 
Relatoria: Vereador Beto Scain 
Conclusao: Deferimento

1. RELATORIO

Vem a analise deste Conselho a Noticia n° 01 de 2021, de autoria de 
Valderi Geovani Muller, que tern como ementa: Pratica de condutas atentatorias ou 
incompativeis com o Decoro Parlamentar, tendo sido protocolada a noticia, no dia 22 
de setembro de 2021, ao Conselho de Etica e Decoro Parlamentar da Camara 
Municipal de Vereadores de Toledo (PR).

Em conformidade com o Regimento Interno (art. 37, § 1°), e 
competencia deste Conselho emitir parecer sobre o deferimento ou indeferimento da 
materia em questao.

Neste momento, cabe tao somente analise acerca da presenga ou nao 
dos requisites de admissibilidade, ou seja, o juizo sera de admissibilidade e nao de 
merito.

Os requisites de admissibilidade encontram-se presentes no art. 37 
caput, do Regimento Interno:

Art. 37 - Vereador, partido politico representado na 
Camara, Departamentos, orgaos de apoio da Camara 
Municipal ou qualquer cidadao podera noticiar perante o 
Conselho de Etica e Decoro Parlamentar contra vereador 
por conduta atentatoria ou incompativel com o decoro 
parlamentar, em documento escrito informando 
claramente a conduta.

Foi solicitado a Assessoria Juridica desta Casa de Leis, emissao de 
parecer para o entendimento legal acerca da admissibilidade ou nao da referida 
Noticia. O retorno veio sob n° 221.2021, de 1° de outubro de 2021, 
assessores juridicos Eduardo Hoffmann e Fabiano Scuzziato apontam para a 
“necessidade de preenchimento dos requisites para deferimento da noticia” 
detalham:

em que os

e os
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1. Emanar de vereador, partido politico representado na Camara, 
departamentos, orgaos de apoio da Camara Municipal ou qualquer 
outro cidadao;

2. Ser direcionada ao Conselho de Etica e Decoro Parlamentar;
3. Apontar a conduta praticada pelo vereador que seja atentatoria ou 

incompativel com o decoro parlamentar;
4. Ser redigida em documento escrito.

Apos analise dos materiais anexados pelo proponente junto a Noticia e 
retorno dos itens necessaries para sua admissibilidade, temos:

Item 1: De acordo com o que apresenta no parecer juridico 
n° 221.2021 e, na primeira parte do caput do art. 37 do Regimento Interne, para a 
noticia ser aceita deve se emanar de vereador, partido politico representado na 
Camara, Departamentos, orgaos de apoio da Camara Municipal ou qualquer outro 
cidadao.

Na apreciagao do contido nos referidos documentos, verifica-se que o 
noticiante e o cidadao e ex-assessor parlamentar desta Camara de Vereadores, o 
senhor Valderi Geovani Muller, que Integra o rol de legitimados.

Desta maneira, o primeiro requisite encontra-se devidamente
preenchido.

Item 2: O art. 37 do Regimento Interne determina que a Noticia seja 
apresentada perante o Conselho de Etica e Decoro Parlamentar desta Camara 
Municipal.

Verifica-se no pedido de instauragao da Noticia, que este foi 
corretamente enderegado ao Conselho de Etica e Decoro Parlamentar, atraves de 
seu presidente, o vereador Professes Oseias.

Portanto, o segundo item de admissibilidade tambem faz-se presente.

Item 3: O proximo quesito para a admissibilidade da Noticia e referente 
a conduta praticada pelo vereador que seja atentatoria ou incompativel 
decoro parlamentar.

com o

Neste ponto, a denuncia feita contra o vereador Gilson Francisco, tern 
em seu conteudo protocolado pelo denunciante, entre outras descrigoes:

“Somente a ilustrar, nos dias em que o vereador ia se 
exercitar na academia, por volta das 6:30 da manha, uma 
das fungoes designadas, era de buscar o vereador em 
sua residencia com meu proprio veiculo, leva-lo ate a
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academia, aguardar no interior do veiculo ate que 
terminasse o treinamento, posteriormente leva-lo ate 
igreja para suas oragoes, apos leva-lo para padaria para 
alimentagao do cafe da manha. Em outras oportunidades, 
eram designadas ordens para utilizar proprio veiculo para 
fazer favores de transportes a conhecidos do vereador. 
Em dada oportunidade, foi determinado ordem para que 
fizesse o transporte de urn cachorro, tambem com o 
veiculo proprio, ate uma clinica veterinaria”.

Em outro momento, relata tambem:

“Exigiu que fosse realizado emprestimo consignado no 
valor de R$ 44.000,00 (quarenta quatro mil reais), 
dizendo que do valor levantado, eu poderia ficar com R$ 
12.000,00 (doze mil reais) e o restante repassar ao 
vereador, que estaria tudo certo para manutengao do 
cargo de assessor parlamentar, tendo afirmado que o 
valor liquido de R$ 3.300,00 (tres mil e trezentos reais) ja 
descontado o valor de uma possivel parcela, era o 
suficiente para sobreviver”.

Pelo relate do noticiante, ha possivel cometimento de condutas que 
atentam contra o Decoro Parlamentar, em especial, do art. 29 do Regimento Interne, 
inciso XII, art. 30, inciso III, alem de outras a serem averiguadas pelo Conselho:

“Usar os poderes e prerrogativas do cargo para 
constranger ou aliciar servidor, colega ou qualquer 
pessoa sobre a qual exerga ascendencia hierarquica, 
com o fim de obter qualquer especie de favorecimento”.

“Perceber, a qualquer titulo, em proveito proprio ou de 
outrem, no exercicio da atividade parlamentar, 
vantagens”.

Apos analise, entendo que o requisite apontado no item 3, emanado no 
caput do art. 37 do Regimento Interne, aponta para possiveis condutas do vereador 
alvo da Noticia, podendo serem consideradas atentatorias ou incompativeis com o 
decoro parlamentar, tendo, portanto, mais urn quesito preenchido.

Item 4: O ultimo requisite aponta para a necessidade de a denuncia ter 
sido efetuada em documento por escrito, item que tambem esta devidamente 
cumprido, visto que foi apresentado em petigao sob o protocolo n° 2155/2021.

E o relatorio.
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2. VOTO DO RELATOR

Em face do exposto, analisada a Noticia n° 01 de 2021, e considerados 
os objetivos que orientam sua propositura, o relatorio e com parecer pelo 
deferimento da denuncia apresentada, devido ao preenchimento de todos os 
requisites apontados pelo Parecer Juridico n° 221.2021 nos termos do art. 37, § 1°, 
inciso I do Regimento Interne, no entanto, este relator e favoravel a instaurapao da 
representapao, observado o devido processo legal, que seja garantido ao noticiado o 
direito ao contraditorio e a ampla defesa.

Sala das Comissoes, 6 de outubro de 2021.

lA/'

BETO SCAIN 
Relator

3. PARECER DO CONSELHO DE ETICA E DECORO PARLAMENTAR

Os membros do Conselho de Etica e Decoro Parlamentar, na 
apreciagao do Relatorio apresentado a Noticia N° 01 de 2021, votam:

Favoravel ao Voto do 
Relator

Contrario ao Voto do 
RelatorParlamentares Data

PROFESSOR OSEIAS 
Presidente

GABRIEL BAIERLE 
Secretario Qfl/iO/gU

GENIVALDO PAES 
Membro 1/;

GENIVALDO JESUS 
Membro

Parecer da Noticia n° 01, de 2021.
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TERMO DE INSTAURAQAO DA REPRESENTAQAO N° 1 

DE 2021, REFERENTE A NOllCIA N° 1 DE 2021

Instaura a Representagao n° 01, de 2021, de 
autoria do Conselho de Etica e Decoro 
Parlamentar, referente a Noticia n° 01 de 
2021, Pratica de condutas atentatorias ou 
incompativeis com o decoro Parlamentar.

Os Vereadores, membros do Conselho de Etica e Decoro 
Parlamentar da Camara Municipal, que este subscrevem, nos termos do art. 37 
do Regimento Interne,

Considerando que o relator designado, vereador Beto Sacain, 
apresentou voto pelo deferimento da Noticia n° 1, de 2021, devido ao atendimento 
dos requisites de admissibilidade, nos termos do inciso II, do § 1°, do art. 37 do 
Regimento Interne, aprovado por unanimidade, em reuniao, realizada no dia 6 de 
outubro de 2021,

INSTAURAM
A Representagao n° 1, de 2021, de autoria do Conselho de Etica e 

Decoro Parlamentar, motivada pela Noticia n° 1, de 2021, Pratica de condutas 
atentatorias ou incompativeis com o decoro Parlamentar.

SALA DE REUNIOES da Camara Municipal de Toledo, Estado do 
Parana, 6 de outubro de 2021.

-^PROFESSOR OSEIAS 
Presidente do Conselho de Etica 

e Decoro Parlamentar da Camara Municipal

BETO SCAIN 
Vice-dresidente

GABRI IERLE
'toMel

lerribro
i
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TERMO DE ENCAMINHAMENTO 

NOTICIA N° 01/2021

Toledo, 6 de outubro de 2021

Ao Senhor,
GILSON FRANCISCO
Vereador da Camara Municipal de Toledo

Senhor vereador,

Comunico Vossa Senhoria que a Notlcia n° 1 de 2021, de autoria do 
Senhor Valderi Geovani Muller, na qual vossa senhoria figura como noticiado, foi 
deferida, nos termos do inciso II, do § 1°, do art. 37 do Regimento Interno, por 
unanimidade, pelo Conselho de Etica e Decoro Parlamentar.

Segue, anexa, copia do Termo de Instauragao da Representagao n° 
01 de 2021 para conhecimento.

Informo que a documentagao relativa a Noticia n° 01, de 2021, que 
culminou com a Representagao n° 01 de 2021 se encontra disponivel na rede 
interna de computadores para consulta.

Conforme disposto no inciso I do § 3° do artigo 37 do Regimento 
Interno, vossa senhoria possui o prazo de 21 (vinte e urn) dias para apresentar 
sua defesa e indicar provas.

AtenciosamenteT

PROFESSOR OSEIAS \ 
Presidente do Conselho de Etica 

e Decoro Parlamentar da Camara Municipal
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ATA DA QUARTA REUNIAO DO CONSELHO DE £TICA E DECORO PARLAMENTAR - BIENIO 
2021-2022. Aos seis dias do mes de outubro, do ano de dois mil e vinte e um (06.10.2021), as 
quatorze horas e cinco minutos (14h05min), na sala de reuniSes das Comissoes da CSmara 
Municipal de Toledo, teve inicio a realizapSo da quarta reuniao do Conselho de Etica e Decoro 
Parlamentar - Bienio 2021-2022, instituida pela Portaria n° 13, de 22 de Janeiro de 2021. A reuniao foi 
presidida pelo vereador Professor Oseias e este solicitou ao vereador Gabriel Baierle, secretario ad 
hoc que fizesse a chamada dos membros do Conselho e todos estavam presentes. Havendo quorum 
legal, declarou abertos os trabalhos. Na sequencia, informou que estava sendo gravada e transmitida 
ao vivo no canal da Camara no youtube e que, na reuniao passada, foi deliberado pelo sigilo ate esta 
data. No entanto, atraves do Oficio n° 74/2021, do relator da Noticia, vereador Beto Scain, que 
solicitou parecer juridico acerca do sigilo dos trabalhos referentes a esta Noticia, este veio sob o n° 
224, de 4 de outubro de 2021. Desta forma, com base neste parecer 6 que o Conselho de Etica e 
Decoro Parlamentar deliberar^ acerca da continuidade ou nao do sigilo. Na sequencia, solicitou ao 
vereador Gabriel Baierle, secretario ad hoc, que fizesse a leitura do Oficio n° 74/2021 e do Parecer 
Juridico n° 224, de 2021. Conclusas as leituras, foi colocado em votapao a manutenp§o ou nao o 
sigilo dos trabalhos e foi aprovado por unanimidade a contrariedade do sigilo. Dando sequSncia foi 
colocado para aprovap§o a ata da 3° Reunicio realizada no dia 29 de setembro e na ausSncia de 
impugnag3o, foi aprovada por unanimidade. Na continuidade, o presidente solicitou ao secretario ad 
hoc que fizesse a leitura da Noticia. Finalizada a leitura, foi passada a palavra ao relator para que 
este apresentasse o seu relatorio. Conclusa a explanapao, o presidente colocou em discussao. 
Fizeram uso da palavra os vereadores: Genivaldo Paes, Gabriel Baierle, Genivaldo Jesus, e 
Professor Oseias. Ap6s os debates, colocado em votapao, o parecer for aprovado por unanimidade. 
Ap6s a votapao, o presidente salientou que, com a aprovapao, o termo de instaurapao de 
representapao e elaborado, e que o noticiado, vai receber copia deste e a notificapSo, constando que 
o mesmo tern o prazo de ate 21 dias para apresentar sua defesa, ou apresentar provas e caso assim 
nao o fizer, sera nomeado um defensor dativo dentre os membros do Conselho. Conclusos os 
debates e informes, o presidente colocou em apreciapio esta ata, comunicando que, a apreciap§o da 
mesma se dava em virtude da documentapao que ser£ encaminhada ao Ministerio publico, onde 
consta a decisao dos trabalhos ate o momento realizados. Assim sendo, em n§o havendo 
impugnapcio, foi aprovada por unanimidade. Na continuidade, o presidente solicitou uma retificapao 
da ata acrescentando a leitura do termo de abertura da representapao e de encaminhamento. Desta 
forma, solicitou ao secretario a leitura do termo de instaurapao da representapao e do termo de 
encaminhamento da Noticia n° 01, de 2021. Concluas as leituras, proferiu que cumprida a finalidade 
da reuniao do Conselho de Etica e Decoro Parlamentar, e nada mais havendo para ser tratado, 
encerrava os trabalhos as quinze horas e quarenta e dezessete minutos (15h:17min), determinando a 
lavratura desta ata, que vai assinada por ele e pelos demais membros do Conselho presentes.

PROFESSOR OSEIAS 
Presidente do Conselho

Sala de Reunioes, 6 de outubro de 2021 
Conselho de Etica e Decoro Parlamentar

*Assinaturas referentes a reuniao do Conselho de £tica e Decoro Parlamentar, ocorrida no dia 06.10.2021
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LISTA DE PRESENQA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ETICA E
DECORO PARLAMENTAR

Vereadores presentes na 4a Reuniao do Conselho de titica e Decoro Parlamentar,
realizada em 6 de outubro de 2021.

Cargo Vereador Assinatura

•\

Presidente Professor Oseias V

Vice-Presidente Beto Scain

Membro Gabriel Baierle rx

Membro Genivaldo Jesus

Membro

7
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