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MINISTÉRIO PÚBLICO diPewede  

do Es7ado do ;caraná al  

4a  PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOLEDO 	 • 
Rua Almirante Barroso, n° 3200— Centro Cívico 

CEP .85905-010 — Toledo/PR 

Oficio n.9  016/2019 — 4PJ 	 Toledo, 9 de janeiro de 2019.. 
NF n2 0148.18.002540-2 

Ao Senhor 
RENATO ERNESTO REIMANN 

Presidente da Câmara Municipal 
Toledo —PR 

Senhor Presidente, 

Reiterando,o inteiro teor do Ofício n 1097/2018-4PJ, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO PARANÁ, por intermédio da 4 Promotoria de Justiça da Comarca-de Toledo/PR, 

diante de suas atribuições legais, cbnferidas nos termos do art. 129, 111 e VI, da Constituição 

Federal, art. 89, § 19, da Lei n.9 7.347/85, art.. 26, I, da Lei n.9 8.625/93, 93 e artigo 67, inciso 1, 

letra' b, da Lei Complementar n.9  34 

26/2018 e consigno o prazo de 15 (qui 

acerca'do aceitamento. 

Ao ense 

a 'digitalizaçãO e inserça 

Vereadores, a fim de dar publici 

fiscalização pelos próprios a 

Atenciosamente,  

4, ENCAMINHA a Recomendação Administrativa •n° 

dias, a partir do recebimento, para manifestação 

ntemente da aceitação, deverá ser promovida 

Portak da Transparência desta Câmara de 

o deste modo o seu conhecimento e 

a população. 

o, inform 
	

indepen 

ocumento no 

ade e permitin 

blicos e controle 

ES S 
omotor d 

O 
Justiça 



1141-N-ISTÉRIO P ÚBL.IC 
dO Estado do Pç:trona 

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA N.° 2612018 

DESTINATÀRIOS: 

' Ao Exoelentissimo Senhor Renato Reimann, 

PreSidente da Câmara de Vereadores de Toledo:, 

O MINIST-ÉRIO PÚBLICO :DO ESTADO DO PARANÁ, por 

seu Promotor de Justiça ,sighatário, no uso de suas atribuições legais e com 

fundamento no artigo 127,. caput, e .adido 129, incisos II e III, ambos da 

Constituição Federal; artigo 120, incisos II e•III, da Constituição do Estado do 

.Paraná: artigo 27., parágrafo único, inciso IV, da Lei n.° 8.625/93; e 'artigo 58, 

inciso VII, da Lei Complementar Estadual n..° 85/99, e 

" CONSIDERANDO que • restou instaurado • Por . esta 

Promotoria de . Justiça o. •Procedimento.: Administrativo n.° MPPR- 
  

z. 

0030.18.001386-1 e Inquérito Civil n° MPPR-0030.18.001900-9, com a 

firialidade de fiscalizar a estrutura, o funcionamento e a efetividade do órgão de 

controle interho da Câmara .Municipal de Tolêdo, e . no • curso deste ,• 

prodedimento se verificou que o citado órgão de controle não 
• está estruturado 

adequadamente para o desempenho de suas atribuições, possibilitando a 

ocorreda de falhas e ilícitos: na gestão. 

CONSIDERANDO que, dentre as falhás 'na estruturação e 

efetividade do cbntrole interno do Município, aferiu-se as.seguintes: (l)não há 

legislação especifica sobre a COntroladoria Interna, apenas sua prévisão•na Lei
s  

que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Toledo:: 2 

-o 
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(I1)0 Órgão Central do Sistema de Controle Interno não apresenta as quatro • 

macrofunções (ouvidoria,. controladoria, auditoria governamental, e correição) 

unificadamente; (III) a legislação sobre o tema' não. prevê a imposssibilidade de o 

Controlador Interno ser afastado de suas funções antes do encerramento do 

mandato ou do período para o • qual foi designado,. exceto .na hipótese de 

cbrnetiniento 'de ato in'egular qué, mediánte apuração s  em . processo 

administrativo, assim játifique; (IV) as normás que regulamentam, .a 

Contrôladoria. • Interna' não preveem prazo piará o exercido da função de 

Controlador-Geral, nos termos do acórdão 265/200$ do Tribunal 

Pleno-TCE/PR; (V).  A lei não prevê a impossibilidade de .que .o Controlador 

Interno sé encontrar em estágio probatório; realizar :atividades :político-

partidárias; exercer outras atividades profissionais; ter 'sido penalizado 

administrativa, chiei,  ou penalmente,' por -décisão definitiva; (VI) O Controlador 

Interno afirmou não ter -liberdade para sugerir/instaurar um Processo 

Administrativo 	Disciplinar • (PAD), 	Processo 	Administrativo 	de 

. Responsabililação (PAR) e/ou Tomada de Contas Especial--TCE, no caso de 

identificação de situação de irregularidade' , enVoivendo 'dano ao, erário e/ou 

desvio de verbas públicas. 

CONSIDERANDO que a Administração Pública direta é 

indireta de quálquer do É Poderes da União; dos Estádos, do Distrito Federal e 

dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, captit, da Constituição Federal). 

CONSIDERANDO q.ue, em atenção'ao principio republicano 

(artigo 1° da Constituição Federal), e. à necessidade de salvaguardar os fins 

que legitimam a atuação do Poder Público, o legislador constituinte preconizou 

a todo ente federado, inclusive áás.Municípios, a implantação de sistemas dê 

controle interno (artigo 31 da Constituição 'Federal), 'cujas atribuições foram 

2 
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desde logo fixadas pela própria Carta Política, dentre as *quais, a fiscalização 

con,tábil,. financeira, orçamentária, operacional e patrimonial" do próprio ente 

político e dos órgãos .e entidades, da Administração Indireta a ele vinculados 

(artigos 70e 74 da Constituição Federal). 

CONSIDERANDO que as unidades de controle interno de 

cada um dos Poderes e • órgãos do ente .federado devem atuar de' forma 

coordenada, 'inseridas em sistema,dotado, nos termos da. Constituiçãol Federal, 

de atribuições mínimas relacionadas à avaliação do "cumprimentadas-  metas 

previstas no plano plurianual, a execução dos programas-de governo e dos 

orçamentos da União"; à comprovação da legalidade e avaliação , dos 

"resultados; quanta à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e 

patrimanial nos, órgãos e entidades da administração federal, bem corno da 

aplicação de recursos públicos por entidades de "direitb privado"; e ao exercício. 

do " controle, das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos 

"direitos e.haveres dá União" (artigo 74 da Constituição Federal). 

CONSIDERANDO que o legislador conslituinte prevê ainda, 

entre as.funções precípuas do Sistema de controle interna, o apoio aos órgãos 

de "controle externo no exercício de sua missão institucional".  (artigo 74, inciso 

.IV, da Constituiçãó. Federal), razão pela qual a implantação eetuação eficiente 

de instâncias administrativas de controle interno é essencial para otimizar o 

desempenho das funções constitUcionais de órgãos do controle eterno da 

Administração, como os Tribunais de Contas do Estado • á- 'da União, assim • 

como o própriopapel do Ministério NI-plica e do Poder Judiciário. 

CONSIDERANDO que a normativa Constitucional referente 

às atribuições dos órgãos de cohtrole internó é refletida em diversos' 

dispositivos infraconstituciohais que estabelecem releva tes funções para esta 

o 
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instância, como os artigos 75 e seguintes da Lei 4.320/64; artigos .6°, 13.e 14 

do Decreto-Lei 200/67; artigOs 1°, 54 e 59 da Lei Complementar n.° 101/2000 

(Lei de Responsabilidade Fiscal),e, mais recentemente; a Lei.  de Acesso à 

Informação (Lei .n 12.5,27/2011), 'Lei Anticorrupção (Lei n.° 12.846/2013) e 'Lei 

do Marco Regulatório do 3° Setor (Lei .n.° 13.019/2014); que atribuíram ao-s 

órgãos de controle 'interno a tarefa de assegurar, o cumprimento da lei e a 

gestão dos .serviços de acesso à informação pública; conduzir. processos 
. 	• 

administrativos de responsabilização d.e empresas envolvidas -  na prática de 

atos lesivos .contra a Administração; e de fiscalizar às transferências voluntárias 

de recursos públicos ás -organizações da sociedade civil, respectivamente. 

CONSIDERANDO que a Estratégia Nacional de Combate à 

Corrupção.e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) que consiste na articulaçãó.  

de 'mais de 80 órgãos e entidades das três esferas: estatais 	. estabeleceu a 

Ação.  n.° 02, de 2017, .cujo escopo é O 	."Desenvolver.  ações que permitam 

apoiar a. implementação do sistema de controle interno nos estados - e 

municípios". 

: CONSIDERANDO a relevância do \controle interno ha • 
detecção e-correção de irregularidades administrativas, no aprimoramento da 

gestão pública, nO recebimento de reclamações ofertadas por cidadãos 'e na 

promoção :da• transparência e do controle social, , atividades 'todas que 

concorrem, de forma decisiva, para prevenção de ilícitos mais graves, como 

ato S de corrupção e improbidade administrativa. 

CONSIDERANDO „. que tipifica a prática de ato , de 

improbidade administrativa que causa lesão ao lerário qualquer ação ou 

omissão; doloSa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 

malbaratamOnto ou dilapidação dos bens ou haveres da À ministração Pública, 
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do Estado do Parand 

'assim corno também caracteriza a prática de ato de improbidade administrativa 

que atenta contra os princípios da Administração Pública qualquer ação ou 

OrMiS5k) que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e 

,lealdade às instituições (artigos 1,0 e artigo 11 da Lei-n.° 8.429/92j. 

CONSIDERANDO qUe incumbe ao Ministério Público 

defesa da ordem jurídica, do.  regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis„ e constitui função institucional sua zelar pelo efetivo 

respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 

asSeguradoS na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à 

'sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública para a' 

proteção :do patrimônio público e social, na forma do que estabelece o artigo 

127, caput,,e o artigo 129, incisos II e III, ambos da Constituição Federal. 

Expede a: presente RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA, 

a fim de que Vossa Excelência observe o seguinte: 

I — Regulamente, por meio de ato normativo, as disposições 

faltantes na legislação, mencionadas nesta Recomendação; 

II — Escolha o responsável pelo Órgão 
	

Sistema de. 

Controle Interno obedecendo aos seguintes critérios: 

É possível ao adm-  inistrador acrescer às atribuições regulares do 

servidor a função de confiança  de Controlador, desde que por período 

previamente definido; 

É possível, da mesma forma, a criação d cargo em comissão  de 

Controlador para ser ocupado •exclusivamentp por servidores efetivos, 

também por prazo certo; 
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, 

É possível, ainda, a instituição de sistema de.  mandato  entre os 

servidores ocupantes de cargd efetivo, para que haja continuidade e 

alternância, havêndo a preferência por esta última possibilidade; 

A escolha deve recair sobre servidor com formação de nível superior e 

qualificação compatível-  coro as relevantes funções desempenhadas, 

preferencialmente com habilitação em áreas .relacionadas às atividades 

de controle, vale .• dizer, Direito, Administração: Ciências Contábeis, 

Economia .ou Ge.stão Pública, por exemplo. 

EM qualquer uma das três ,hipóteses deve haver as 

seguintes prerrogativas: 

Nenhum processo, docurnento ou informação poderá ser Sonegado; 

Possibilidade de inipugnar, mediante rePrésentação, atos sem 

fundamentação legal;. 

O Controlador Interno não pode ser afastado de suas funções antes do • 

encerramento do mandato ou do período para o qual foi designado, 

exceto na hiPótése de cometimento de tato irregular que, mediánte 

apuração em processo administrativo, assim-justifique. 

Finalmente, -não.  pode o Controlador interno: 

Estarem• 	estágio probatório; 

Realizar atividade político partidária; 

Exercer out\ra atividade profissional. 

Ter sofrido penalização administrativa,' Cível du penal, por decisão 

, definitiva. 
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.111 	Disponibilize estrutura' mínima adequada para o 

desempenho das funções institucionais dá controladoria interna, .estipulândo 

relação mínima entre o número de agentes no exercício das funções de 

controle interno e •  o número de agentes públicos vinculados ao POder 

Legislativo, considerando, nesse quesito, a extensão e a complexidade das 

atividkies administrativas desenvolvidas pelo órgão. 

IV — Propicie o acesso da controladoria interna a todas as 

inforrnáções, sistemas, bancos de dados e•registros da Câmara Municipal. 

V — Viabilize a participação do órgão de controle interno nas 

sindicâncias e processos disciplinares relativos a servidores municipais. 

VI — Regulamente o processo administrativó para apuração 

da responsabilidade de Pessoas jurídicas, conforme artigo 8° da Lei n.° 

12.846/201'3 (LeíAnticorrupçâo), e a participação do órgão dé controle interno... 

VIi — Viabilize a participação da controladoria 'interna no 

acompanhamento integrál do processo de transferência de recursos financeiros 

do.  Município para 'entidades da sociedade civil,* sob toda forma de rubrica 

orçamentária (auxílios, contribuições, -subvenções), desde a .fase do 

chamamento público até o mbnitorament6 de resultãdos da parceria celebrada 

e prestação de contas, nos.  termos da Lei n.? 13.019/2014. 

VIII — Observe a segregação de funções, Subtraindo das 

atribuições do,órgão de controle intei-no, se assim se mostrar necessário, as. 

atividades de execução qué este deve-fiscalizar, aí incluídas funções típicas de 

contadoria, gestão de contratos, assessoria jurídica, entre outras similares, 

exceto àquelas relacionadas exclusivamente ao 	u próprio funcionamento, 

que se dará de forma autônoma e inde endente 
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IX -Vele para .que a controladoria interna represente ao 

Tribunal de Contas e ao Ministério Público para adoção de providências,. 

quando a autoridade administrativa não as adotar para atuação' corretiva ou 

para a instauração de tomada de contas especiais frente 'a irregularidades, 

ilegalidades ou desvio de recursos, sob pena de responsabilidade solidária;  ou 

quando o ato irregular constitua 'ato de improbidade administrativa ou infração 

penal. 

, 	X 	Considere as orientações do Tribunal de . Contas do 

Estãdo do Paraná quanto à implantação e funcionamento dó Controle interno, 

promovendo, ainda, a capacitação periódica dos servidores do órgão. 

'Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a partir do 

recebimento desta» pára manifestação de Vossa Excelência acerca das 

medidas adotadas para fiel cumprimento desta Recomendação, advertido de 

que a inobservância de seus termos implicará a possibilidade ide eventual 

responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa. 

Cópia desta Recomendação Administrativa será remetida 

ao Tribunal de Contas do Esta'do do Paraná, pára ciênciá e, tomada de 

eventuais providências. 

• 	-T)42-uto- 

 

,degde2b18 
J 	• 

Sérgio Ricardo Cezaçoaonado 

Promotor de JustiçaippOl-  enador do Gepatria/Cascavel 

Sandre Spo 
\ 

51M's ora de Just4k2 /Coma da de Toiqdo 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA n° 43.2019 

Em atenção ao ofício n° 016.2019 -4 PJ, determino ao Departamento 

Administrativo que confeccione resposta ao Senhor Promotor de Justiça informando 

que a matéria se encontra em análise pela Mesa conforme Ata da 1° Reunião 

Ordinária da Mesa realizada em 07 de janeiro de 2019. 

Toledo, 17 de janeiro de 2019. 

Antônicb Ui° 

Presidente da Câmara Municipal 

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

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
www.toledo.pr.leg.br  
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1 1 

ATA N°1 DA REUNIÃO DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO/PR 

Ata da Reunião Extraordinária da Mesa da 
Câmara Municipal de Toledo/PR, realizada 
no dia 07 de janeiro de 2019. 

1 Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, com início às dez horas e 
2 seis minutos, na sala da Presidência, nesta Câmara Municipal de Toledo, reuniram- 
3 se os seguintes Vereadores membros da Mesa: Antônio Zóio - Presidente da Mesa; 
4 Gabriel Baierle - Primeiro-Vice-Presidente; Marcos Zanetti - Segundo-Vice- 
5 Presidente; Leoclides Bisognin - Primeiro-Secretário; e Valtencir Careca- Segundo- 
6 Secretário, Fizeram-se presentes também o Senhor Alcidio Roques Pastório, Diretor- 
7 Geral; os servidores: Simone Radons Mombach, Coordenadora do Departamento 
8 Legislativo; David Calça, Controlador Interno, Eduardo Hoffmann Assessor Jurídico e 
9 Daniela Balena, Chefe de Gabinete, para tratar e deliberar sobre os seguintes temas 

10 em pauta: 1) Protocolo n° 2945.2018 de autoria do Senhor Promotor de Justiça 
11 Sandres Sponholz que encaminha a Recomendação Administrativa n° 26/2018; 2) 
12 Protocolo n° 2899.2018 de autoria dos Assessores Jurídicos Eduardo Hoffmann e 
13 Fabiano Scuzziato que solicitam a aplicação da Lei n° 8.906/94 no âmbito da 
14 Câmara Municipal de Toledo; 3) Protocolo n° 852/2018 - ofício n° 305/2018 de 
15 autoria do Coordenador do Departamento Administrativo Senhor Valmir Alves de 
16 Moura que encaminha alterações no Ato n° ME-27, de 6 de agosto de 2013 
17 solicitadas pela Mesa conforme Ata n° 9 de 2018; 4) Protocolo n° 1758/2018 — ofício 
18 n° 315/2018 de autoria do Coordenador do Departamento Administrativo Senhor 
19 Valmir Alves de Moura que encaminha proposta de Ato com sugestões para 
20 regulamentação do contido no art. 17 da Lei Municipal n° 1821/1999; 5) Protocolo n° 21 1969/2018 de autoria do Coordenador do Departamento Administrativo que informa 
22 da necessidade de regulamentação das declarações de bens de servidores e 
23 vereadores anualmente; 6) Requerimento n° 282/2018 de autoria do Vereador 
24 Leoclides Bisognin que solicita ao Departamento Nacional de Infraestrutura de 
25 Transportes (DNIT), instalação de placas indicativas com o nome de Toledo nas 
26 proximidades do viaduto na BR 163, no acesso à Avenida Egydio Jeronymo 
27 Munaretto; 7) Protocolo n° 2892/2018 — Relatório de Viagem do Vereador Marcos 28 Zanetti; 8) Protocolo n°2864/2018 — Relatór-,  de Viagem da Vereadora Marly Zanete; 
29 9) Definição da entrega dos diplomas de ri-13-ão de aplausos; 10) Alteração da data 
30 de envio da Pauta das Sessões da Câmara Municipal para publicação no órgão 
31 oficial. Na sequência, o Presidente chamou atenção dos presentes para tratar dos 
32 temas em pauta, sendo proferidas as seguintes deliberações: Sobre o item: 1) O 
33 Vereador Leoclides Bisognin procedeu a leitura do Protocolo n° 2945.2018 de autoria 
34 do Senhor Promotor de Justiça Sandres Sponholz que encaminha a Recomendação 
35 Administrativa n° 26/2018. O Assessor JiHlico sugeriu que a matéria dada à 
36 complexidade se faz necessário a nomeaçã - 12.. um relator para estudo da matéria. O 
37 Senhor Presidente nomeou o Vereador Leoclices Bisognin como relator da matéria. 2) 
38 O Vereador Leoclides Bisognin procedeu a leitura do Protocolo n° 2899.2018 de 
39 autoria dos Assessores Jurídicos Eduardo Hoffmann e Fabiano Scuzziato que 

Centro Cívico Presideir9 Taricredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - 	b5900-030 

Fone (45)  
www.toleci 
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40 solicitam a aplicação da Lei n° 8.906/94 no âmbito da Câmara Municipal de Toledo. 
41 Por orientação da Assessoria Jurídica •c ,":;enhor Presidente nomeou o Vereador 
42 Leoclides Bisognin como relator da mar . 3) O Vereador Leoclides Bisognin 
43 procedeu a leitura do Protocolo n° 857' - Y 1: - oficio n° 305/2018 de autoria do 
44 Coordenador do Departamento Adminis - ,- ti-o Senhor Valmir Alves de Moura que 
45 encaminha alterações no Ato n° ME-27, de 6 de agosto de 2013 solicitadas pela 
46 Mesa conforme Ata n° 9 de 2018. Por orientação da Assessoria Jurídica o Senhor 
47 Presidente nomeou o Vereador Leoclides Bisognin como relator da matéria. 4) O 
48 Vereador Leoclides Bisognin procedeu a k '''', -, do Protocolo n° 1758/2018 - ofício n° 
49 315/2018 de autoria do Coordenador do t 	- tamento Administrativo Senhor Valrnir 
50 Alves de Moura que encaminha r 	ta de Ato com suc3stões para 
51 regulamentação do contido no art. 17 da , i 'unicipal n° 1821/1999. Por orientação 
52 da Assessoria Jurídica o Senhor Presio..., 	=eou o Vereador Leoclides Bisognin 
53 como relator da matéria. 5) O Vereador Leoclides Bisognin procedeu a leitura do 
54 Protocolo n° 1969/2018 de autoria do Coorenador do Departamento Administrativo 
55 que informa da necessidade de regula -e '..ção das declarações de bens de 
56 servidores e vereadores anualmente. I - • ,entação da Assessor o Jurídica o 
57 Senhor Presidte nomeou o Vereador Le 	,Js Bisognin como relator h: matéria. 6) 
58 O Vereador Le ,:.o! H • Bisgonin procedeu 	, ii- a do Requerimento n .).82/2018 de 
59 autoria do Vereaciot Leoclides Bisognin 	.e ,olicita ao Departamento Nacional de 
60 lnfraestrutura de Transportes (DNIT), inst, , .',o de placas indicativas com o nome 
61 de Toledo nas proximidades do viaduto o- 'R 163, no acesso à Avenida Egyd'o 
62 Jeronymo Murr?retto. Os membros da M,-  - i 	rovaram por unanimida' os terrns 
63 do requerimento. -7) O Vereador Leoclide, 	nin procedeu a leitura do .-'rdtocolo n° 
64 2892/2018 - R:•:tói:o de Viagem do Verc 	•:ircos Zanetti. O Cui)tr ir -ir Interno 
65 informou que L :.'n , -le análise, Manifes 	' 	Controle interno il' ':,' , 2019/CI- 
66 CM, o Verea ,T .arcos Zanetti de, 	-oresentar cópia do ccrtiiicado de 
67 participação e i:c.,,quencia do evento. O .:. 	dr Marcos Zanetti apresentou a cópia 
68 do certificado ::f3 participação e frequên, ' 	;o evento na reunião da Mesa. Os 
69 membros da M •.a aprovaram por unanim , 	e o relatório de viagem d-idrminanr'o 
70 pela publicaçã. 2 ,inuivannento do me,:- 	, ,Drme Resolução n° ',-. : .: 015. 8) J 
71 Vereador Leocii ec. T .sgonin procedeu a 1 	• o Protocolo n°286•1/ ,', 	- Relatóno 
72 de Viagem ci;-. ' ' .,.adora Marly Zanet . 	. -.embros da Moa: --, . 	rgm pc r 
73 unanimidade c (- 	rio determinando 	,;cação e arquivrN,:. 	-:, mesmo 
74 conforme Reso , ., 1° 23 de 2015. 9) i 	.enadora do DepartamórHz.) Logislativo 
75 apresentou aos me: Ibros da Mesa a . 	.idade da definição di,, 'e:J-ega cids 
76 diplomas de mcsão de aplausos. O Vup 	Leoclides Bisognin sud 1.; que soa 
77 marcada a reui r'o com todos os Ver- 	. para deliberar sol ,n: ,,-;• 'unto. ( s 
78 Membros da t\..e,..,-  acataram a sly , 	do Vereador Leor': 	. jognin e 
79 determinaram a . 	artamento Legisl_ 	.- - que promova a 1--.. 	• , om tod s 
80 os Vereadores. : 	'-,, Coordenadora d: 	.mento Legislatiio 	nlou ac s 
81 membros da M - 	. possibilidade de 	o da data de en../'• '. 	, uta ck s 
82 Sessões da Cã . 	Municipal para p 	) no órgão oficial. C.,: 	-ibros da 
83 Mesa definiram que , assunto será esti 	voltará a ser analisar'',  • 	,ilesa e,n 
84 reunião futura. \,-- ncida a pauta, o Preside' 	encerrou a reuniãe •- 	. : e horas e 
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quatro minutos. Na a mais havendo a tratar, eu, Vereador Valtencir Careca, redigi a 
Ata, que segue ssinad 	elos Vereadores presentes, membros da Mr.sa desta 
Casa de 

GABRIERLE 
Primeiro-Vic+ residente 

, • — 
MARC• 

Segund 
Z.At,1 '71 

;:.;ente 

ANT/N10 zóro 
Presidente 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

Ofício n° 12/2019 - CM 

Toledo, 18 de janeiro de 2019. 

A Sua Excelência o Senhor 
SANDRES SPONHOLZ 
Promotor de Justiça 
Rua Almirante Barroso, 3200 - Centro 
Toledo — PR 

Assunto: Resposta ao Oficio 01612019 — 4PJ (NF n° 0148.18.002540-2). 

Senhor Promotor, 

Em consideração ao disposto no Oficio n° 016/2019 - 4PJ, referente a 

NF n° 0148.18.002540-2, que encaminha a Recomendação Administrativa n°26/18 e 

solicita manifestação acerca do aceitamento; 

Informo que a matéria se encontra em análise pela Mesa, conforme 
disposto na Ata da 1a Reunião Ordinária da Mesa, realizada no dia 7 de janeiro de 

2019, em anexo. 

Atenciosamente, 

ANTONIO ZOIO 
Presidente da Câmara Municipal 

481o411(4 
-yyy3,9ub„ 
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op,122 

ATA N° 1 DA REUNIÃO DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO/PR 

Ata da Reunião Extraordinária da Mesa da 
Câmara Municipal de Toledo/PR, realizada 
no dia 07 de janeiro de 2019. 

1 Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, com início às dez horas e 
2 seis minutos, na sala da Presidência, nesta Câmara Municipal de Toledo, reuniram- 
3 se os seguintes Vereadores membros da Mesa: Antônio Zóio - Presidente da Mesa; 
4 Gabriel Baierle - Primeiro-Vice-Presidente; Marcos Zanetti - Segundo-Vice- 
5 Presidente; Leoclides Bisognin - Primeiro-Secretário; e Valtencir Careca- Segundo- 
6 Secretário. Fizeram-se presentes também o Senhor Alcídio Roques Pastório, Diretor- 
7 Geral; os servidores: Simone Radons Mombach, Coordenadora do Departamento 

8 Legislativo.  David Calça, Controlador Interno, Eduardo Hoffmann Assessor Jurídico e 
9 Daniela Balena, Chefe de Gabinete, para tratar e deliberar sobre os seguintes temas 

10 em pauta: 1) Protocolo n° 2945.2018 de autoria do Senhor Promotor de Justiça 
11 Sandres Sponholz que encaminha a Recomendação Administrativa n° 26/2018; 2) 

12 Protocolo n° 2899.2018 de autoria dos Assessores Jurídicos Eduardo Hoffmann e 
13 Fabiano Scuzziato que solicitam a aplicação da Lei n° 8.906/94 no âmbito da 
14 Câmara Municipal de Toledo; 3) Protocolo n° 852/2018 - ofício n° 305/2018 de 
15 autoria do Coordenador do Departamento Administrativo Senhor Valmir Alves de 
16 Moura que encaminha alterações no Ato n° ME-27, de 6 de agosto de 2013 
17 solicitadas pela Mesa conforme Ata n° 9 de 2018; 4) Protocolo n° 1758/2018 — ofício 
18 n° 315/2018 de autoria do Coordenador do Departamento Administrativo Senhor 
19 Valmir Alves de Moura que encaminha proposta de Ato com sugestões para 
20 regulamentação do contido no art. 17 da Lei Municipal n° 1821/1999; 5) Protocolo n° 

21 1969/2018 de autoria do Coordenador do Departamento Administrativo que informa 
22 da necessidade de regulamentação das declarações de bens de servidores e 
23 vereadores anualmente; 6) Requerimento n" 282/2018 de autoria do Vereador 

24 Leoclides Bisognin que solicita ao Departamento Nacional de Infraestrutura de 
25 Transportes (DNIT), instalação de placas indicativas com o nome de Toledo nas 
26 proximidades do viaduto na BR 163, no acesso à Avenida Egydio Jeronymo 
27 Munaretto; 7) Protocolo n° 2892/2018 — Relatório de Viagem do Vereador Marcos 
28 Zanetti; 8) Protocolo n°2864/2018 — Relatório de Viagem da Vereadora Marly Zanete; 
29 9) Definição da entrega dos diplomas de moção de aplausos; 10) Alteração da data 
30 de envio da Pauta das Sessões da Câmara Municipal para publicação no órgão 
31 ofi-*-d. Na sequência, o Presidente chamou atenção dos presentes para tratar dos 

32 tem-ts cm pauta, sendo proferidas as seguintes deliberações; Sobre o item: 1) O 

33 Vere3dor Leoclides Bisognin procedeu a leitura do Protocolo n° 2945.2018 de autoria 
34 do 2enhor Promotor de Justiça Sandres Sponholz que encaminha a Recomendação 

35 Administrativa n° 26/2018. O Assessor Jurídico sugeriu que a matéria dada à 
36 cc.nplexidade se faz necessário a nomeação de um relator para estudo da matéria. O 

37 Ser-k.:,r Presidente nomeou o Vereador Leoclides Bisognin como relator da matéria. 2) 

33 O V` 3ador Leoclides Bisognin procedeu a leitura do Protocolo n° 2899.2018 de 

39 a.. 	dos Assessores Jurídicos Eduardo Hoffmann e Fabiano Scuzziato que 
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40 solim a aplicação da Lei n° 8.906/94 no âmbito da Câmara Municipal de Toledo. 
41 Per - 'Pritação da Assessoria Jurídica .o Senhor Presidente nomeou o Vereador 

	

42 V 	ns Bisognin como relator da matéria. 3) O Vereador Leoclides Bisognin 

	

43 p 	'ti a leitura do Protocolo n° 852/2018 - oficio n° 305/2018 de autoria do 

	

44 (" 	-.!dor do Departamentó Administrativo Senhor Valmir Alves de Moura que 

	

45 e,. 	.i'.-ia alterações no Ato n° ME-27, de 6 de agosto de 2013 solicitadas pela 

	

46 Me 	)nforme Ata n° 9 de 2018. Por orientação da Assessoria Jurídica o Senhor 
47 Pr ' ante nomeou o Vereador Leoclides Bisognin como relator da matéria. 4) O 

	

48 V- 	'or Leoclides Bisognin procedeu a leitura do Protocolo n° 1758/2018 — ofício n° 

	

49 ;,' 	'8 de autoria do Coordenador do Departamento Administrativo Senhor Valmir 

	

50 I, 	fie Moura que encaminha proposta de Ato com sugestões para 

	

51 r 	
:entação do contido no art. 17 da Lei Municipal n° 1821/1999. Por orientação 

	

52 C 	
:ssoria Jurídica o Senhor Presidente nomeou o Vereador Leoclides Bisognin 

	

53 c 	
""tor da matéria. 5) O Vereador Leoclides Bisognin procedeu a leitura do 

	

54 l': 	'o n° 1969/2018 de autoria do Coordenador do Departamento Administrativo 

	

55 ci. 	
orma da necessidade, de regulamentação das declarações de bens de 

	

56 :- 	
es e vereadores anualmente. Por orientação da Assessoria Jurídica o 

57 	
Presidente nomeou o Vereador Leoclides Bisognin como relator da matéria. 6) 

	

58 O 	:dor Leoclides Bisgonin procedeu a,  leitura do Requerimento n° 282/2018 de 

	

59 r 	
do Vereador Leoclides Bisognin que solicita ao Departamento Nacional de 

63 1 " 	
utura de Transportes (DNIT), instalação de placas indicativas com o nome 

61 ce 	
'o nas proximidades do viaduto na BR 163, no acesso à Avenida Egydio 

	

62 , c 	
io Munaretto. Os membros da Mesa aprovaram por unanimidade os termos 

	

63 ( : 	
erirnento. 7) O Vereador Leoclides Bisgonin procedeu a leitura do Protocolo n° 

	

61 : 	.18 — Relatório de Viagem do Vereador Marcos Zanetti. O Controlador Interno 

	

65 i 	_1 
que conforme análise, Manifestação do Controle interno n° 002/2019/Cl- 

	

6.3 i 	
Vereador Marcos Zanetti deveria apresentar cópia do certificado de 

	

67 j 	
não e frequência do evento. O Vereador Marcos Zanetti apresentou a cópia 

	

6J i 	
"icado de participação e frequência do evento na reunião da Mesa. Os 

1,1 	
s da Mesa aprovaram por unanimidade o relatório de viagem determinando 

p€ 	)licação e arquivamento do mesmo conforme Resolução n° 23 de 2015. 8) O 

	

71 V 	
or Leoclides Bisgonin procedeu a leitura do Protocolo n°2864/2018 — Relatório 

	

72 d 	:len) da Vereadora Marly Zanete. Os membros da Mesa aprovaram por 

	

73 t. 	
,idade o relatório determinando pela publicação e arquivamento do mesmo 

7 	c 	: ne Resolução n° 23 de 2015. 9) A Coordenadora do Departamento Legislativo 

75 ' 	
^tou aos membros da Mesa a necessidade da definição da entrega dos 

75 	
as de moção de aplausos. O Vereador Leoclides Bisognin sugeriu que seja 

71 1.. 	
la a reunião com todos os Vereadores para deliberar sobre o assunto. Os 

73 M 	
os da Mesa acatararn a sugestão do Vereador Leoclides Bisognin e 

	

79 d 	
iinaram ao Departamento Legislativo para que promova a reunião com todos 

	

{' ) o 	eadores. 10) A Coordenadora do Departamento Legislativo apresentou aos 

	

Pl . r 	
. os da Mesa a possibilidade de alteração da data de envio da Pauta das 

{;.2 ."'. 	
es da Câmara Municipal para publicação no órgão oficial. Os membros da 

83 	
efinirarn que o assunto será estudado e voltará a ser analisado pela Mesa em 

	

81 : 	
o futura. Vencida a pauta, o Presidente encerrou a reunião às onze horas e 
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minutos. Na a mais havendo a tratar, eu, Vereador Valtencir Careca, redigi a 
,!e segue ssinad tetos Vereadores presentes, membros da Mesa desta 
e Lei."'" 
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