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Ferna 	anches 
Assiste te Legislativo 

À Mesa Diretiva 
Câmara Municipal de Toledo 

Assunto: Pedido de apuração de fatos 

Senhor Presidente, 

Venho através deste solicitar ao Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar, a apuração de fatos à partir das declarações emitidas pelo Vereador 

Eudes Dallagnol, Presidente do Partido Solidariedade (SD), onde o mesmo declarou, 

durante a 440  Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Toledo, ocorrida no dia 15 de 

dezembro do decorrente ano, que o vereador Neudi Mosconi, do Partido Solidariedade, 

estaria negociando cargos comissionados do Executivo Municipal da atual 

administração - mandato 2013-2016 - assim obtendo vantagens para direcionar seu 

voto e ser votado no cargo de 1° Secretário da eleição da Mesa Diretora da Câmara no 

biênio 2015-2016. 

Em anexo, envio cópia transcrita e gravação em áudio do 

pronunciamento do vereador Eudes Dallagnol. 

Diz o Regimento Interno da Câmara Municipal de Toledo: 

Art. 26 — Constituem procedimentos imcompatíveis com o decoro 

parlamentar: 

II- perceber, a quaquer título, em proveito próprio ou de outrem, no 

exercício da atividade parlamentar, vantagens. 

Sem mais para o momento, solicito que sejam tomadas as 

providências que este conselho entender cabíveis. 

REM NTI 
Mu icipal de Toledo 

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

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

www.toledo.prleg.br  

AD IAN 
Presidente da âma 



A Diretora Geral, 

Encaminho ao referido 
departamento para que sejam 
tomadas 	as 	devidas 
providências. 

Toledo, 16 de dezembro de 2014. 

emonti 
'residente 
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TRANSCRIÇÃO DA FALA - VEREADOR EUDES DALLAGNOL 

Toledo, 15 de dezembro de 2014 

Durante a 44a Sessão Ordinária de 2014, em meio ao tempo de cada 
vereador no Grande Expediente, o vereador Eudes Dallagnol utilizou seus seis 
minutos. A fala encontra-se no tempo de 1h13m e 35s do áudio disponibilizado pelo 
sistema interno da Câmara Municipal. 

Eudes Dallagnol: 

"Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade 
que está presente, boa noite a todos. 

Eu não gostaria de vir, nesse momento, à tribuna - até porque eu uso muito 
pOLICO a tribuna na Câmara - mas tenho que falar de alguns acontecimentos dos 
últimos dias. Passei um final de semana terrível porque passei 24 horas, não fiquei 
preso, fiquei detido, não é Genivaldo? Tive um acolhimento muito bom lá, tive o 
prazer de ser cuidado lá pelo Genivaldo o domingo todo. Mas, enfim, eu ouvi hoje 
aqui, do vereador Mosconi, que me acusou... Eu nem ia nem usar a tribuna porque 
meu advogado disse que era pra ficar quieto, mas quando ele levantou que o (Luiz) 
Johann havia denunciado essa possível troca de cargos por voto, então eu preciso 

falar alguma coisa. 

Estava eu em minha sala, em meu gabinete, há poucos dias, conversando 
com o vereador Mosconi. Logo a seguir, chegou o vereador Ademar Dorfschimidt, 
candidato à presidente e pediu o nosso apoio. Conversa vai, conversa vem e o 
vereador Mosconi, para votar no Ademar, pediu para ser o primeiro secretário - 
coincidentemente, foi eleito primeiro secretário, mas talvez não tenha sido por isso, 
né vereador? - e pediu que arrumássemos os cargos na Prefeitura do Solidariedade 
que, supostamente, foram indicados pelo vereador Expedito (Ferreira) e vereador 
B.O (Reinaldo Rocha). Assim, o Mosconi votaria no Ademar e seria base do 

governo a partir de janeiro. 

Então, eu tõ falando isso, só pra vocês deduzirem aonde eu quero chegar, 
depois do que ele diz no jornal, que nós tinhamos um encontro marcado na casa 
dele, nós conversamos às 9 horas da manhã, mas sem ir ao encontro, ele foi ao 
Ministério Público e fez a denúncia para que a gente fosse lá, falasse alguma coisa 
e eu fosse pego. Aí, eu não sei se ele quer o partido ou se quer me derrubar, 
porque eu sou o presidente do partido do qual ele faz parte. E ele diz no jornal aqui 
também que, ao chegar lá, eu desisti da proposta. Então, é complicado a pessoa vir 
aqui, dizer ser moralista, que os filhos têm que se orgulhar dele, a família, a esposa, 
mas que os meus não precisam se orgulhar de mim, porque minha esposa e minha 
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família passam o domingo em casa chorando e foram duas, três vezes lá me visitar 
porque o Genivaldo estava lá, senão poderia visitar só uma vez, levar água e um 
refrigente para mim. 

Então, eu passei um final de semana terrível, não quero dizer a ninguém que 
sou santo também, mas eleição é assim. Então, agora não sei se o Mosconi estava 
querendo pegar o Ademar ou se estava querendo me pegar já há alguns dias atrás. 
Não sei se gravou a conversa, porque não teve êxito, porque de imediato o 
vereador Ademar disso 'não, eu não farei isso, porque o prefeito está com o limite 
prudencial estourado e eu não farei isso' e eu disse logo em seguida - e eu gostaria 
que o vereador estivesse aqui, e urna parte para os dois - disse logo em seguida: 
'também não farei esse tipo de coisa, não vou tirar cargo de ninguém'. 

Então, não venhamos aqui dizer que partidos não negociam cargos, todos os 
partidos negociam cargos, até porque faz parte da politica, dentro da conjuntura de 
uma administração. Então, não vamos dizer que só eu sou santo e que os outros 
não são. Agora, cabe a sociedade também analisar, porque essas coisas 
acontecem, e daí é aquilo que o vereador Expedito falou, que quem planta, colhe, 
então, não vamos achar que só o vereador Eudes Dallagnol é santo. 

Eu quero agradecer, inclusive, a minha família, meus amigos, muitas 
pessoas vieram me visitar, o Genivaldo é testemunha. Os carcereiros disseram 'pô, 
vereador, como você tem amigo'. Conseguimos juntar R$ 20 mil em trinta minutos 
para pagar minha fiança e sair. Das cinco até as seis, nós tinhamos que arrumar 
isso. Duas, três ligações, dois, três números de telefone que passei para minha filha 
e para o Rui, meu assessor, o dinheiro, às seis horas, estava lá. Agora eu tenho 
que pagar, vou atrás né, mas vamos pagar. Não pedi dinheiro para ninguém, o 
pessoal me emprestou. Então, esse crédito, eu ainda tenho, agora eu preciso 
provar à comunidade que eu não estou errado nesse sentido, que eu talvez tenha 
sido usado, ou sei lá, talvez o vereador teria a intenção de outra coisa. 

E quero dizer para vocês que não consigo ter raiva do Mosconi, não tenho 
raiva de ninguém, não consigo ter raiva dele. Até, tá aqui o Gian, que nós 
estávamos sentados no corredor, os policiais do Gaeco diziam 'o rapaz (Mosconi) 
daqui a pouco vai passar ai, vê se vocês não pulam no pescoço dele', não, não se 
preocupa, não tem problema nenhum, ninguém vai se preocupar. 

Então, assim, vai rolar muita água nisso. Eu ouvia também o vereador 
(VValmor) Lodi, falando em dividir a água do vinho... Seu nome também vai aparecer 
em alguns locais por aí, eu sei, talvez o senhor nem saiba I.] " 

O áudio foi cortado no meio da fala do vereador Eudes Dallagnol 
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ATA N° 25a DA REUNIÃO DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO/PR 

Ata da reunião Ordinária da Mesa da Câmara 
Municipal de Toledo/PR, realizada no dia 23 de 
dezembro de 2014, às 9 horas, na sala de 
reuniões. 

Aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, com início às nove 
horas e quarenta minutos, na sala de reuniões, nesta Câmara Municipal de Toledo, 
reuniram-se os vereadores Adriano Remonti, Presidente, vereador Edinaldo Santos, 
vice-presidente, vereadora Sueli Guerra, secretária, vereador Luiz Carlos Johann, 
segundo secretário e vereador Walmor Lodi, segundo vice-presidente, todos membros 
da Mesa, para tratar e deliberar de pauta ordinária. Fizeram-se presentes a Diretora-
geral Isabel Meister, Eduardo Hoffmann, Assessor Jurídico, Simone Radons Mombach, 
oficial legislativa e David Calça, Controlador Interno. Para tratar e deliberar sobre os 
seguintes assuntos: 1) Aprovação da proposta de alteração do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Toledo, através do Projeto de Resolução n° 43/2014; 2) Com a 
aprovação desta proposta acima, foi determinado o arquivamento do Projeto de 
Resolução n° 042/2014, na forma da alínea 'd' do inc. II do § 10 do art. 170 do 
Regimento Interno; 3) Apreciação e deliberação de solicitação de complementação de 
diárias aos vereadores Ademar Dorfschmidt e Expedito Ferreira, aprovado por 
unanimidade, concedendo-lhes o valor de R$ 450,00 para cada vereador; 4) Aprovação 
do pedido contido no ofício n° 042/2014-GP de lavra do Vereador Adriano Remonti, em 
que solicita ao Conselho de Ética a apuração dos fatos narrados pelo vereador Eudes 
Dallagnol em 44' sessão ordinária, sendo deliberado pelo envio à dito Conselho. 
Vencida a pauta, o Presidente encerrou a Reunião às doze horas. Nada mais havendo 
a relatar, eu, Isabel Meister, secretária, redigi a presente ATA, que segue assinada por 
mim e pelos vereadores e vereadora membros da Mesa Diretiva desta Casa de Leis. 

Pres 

EDINALDO SANTO 
10 Vice-Presidente 
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR DA 
CÂMARA MUNICIPAL 

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze (20.02.2015), 
sexta-feira, às onze horas e onze minutos (11h11min) na Sala de Reuniões, da 
Câmara Municipal de Toledo, Estado do Paraná, teve início a realização da reunião 
do Conselho de Ética. Instituído pela Podaria n° 05, de 09 de janeiro de 2015, que 
designa os membros das Comissões permanentes e do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara Municipal de Toledo para o biênio 2015-2016, presidida pelo 
Vereador Vagner de Labio, Presidente do Conselho e este, dando abertura solicitou 
ao Vereador Marcio Zanetti, Secretário que fizesse a chamada dos Senhores 
Vereadores membros do Conselho e verificou-se a presença de todos os membros, 
sendo eles: Vagner de Labio, Presidente, Tita Furlan, Vice-Presidente, Marcos/ 
Zanetti, Secretário, Expedito Ferreira, Membro e Lucio de Marchi, Membro. O 
Presidente deu sequência informando que havendo quárum legal a reunião poderia 
prosseguir normalmente. Esteve presente para desenvolver os trabalhos 
administrativos o servidor Lucas Ricardo Teodoro, Agente Legislativo e o Assessor 
Jurídico para prestar os devidos esclarecimentos aos membros da Comissão sobre 
os encaminhamentos que a Comissão poderia tomar a partir dos documentos a ela 
apresentados. Dando sequência, o Presidente solicitou ao Secretário que fizesse a 
leitura do oficio n° 42 do Vereador Adriano Remonti, e assim sendo, o Secretário fez 
a referida leitura. Á Mesa, Câmara Municipal de Toledo, assunto: Pedido de 
apuração de fatos. Senhor Presidente, Venho através deste solicitar ao Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar, apuração de fatos a partir das declarações emitidas 
pelo Vereador Eudes Dallagnol, Presidente do Partido Solidariedade, onde o mesmo 

declarou durante a 44
0  Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Toledo ocorrido no 

dia 15 de dezembro de 2014, que o Vereador Neudi Mosconi do Partido 
Solidariedade, estaria negociando cargos comissionados no Poder Executivo 
Municipal da atual Administração no mandato 2013/2016, assim obtendo vantagens 
para direcionar o seu voto e ser votado no cargo de Primeiro Secretário da eleição 
da Mesa Diretora da Câmara no biênio 2015/2016. Em anexo, envio cópia transcrita 
de gravação em áudio do pronunciamento do Vereador Eudes Dallagnol. Diz o 
Regimento interno da Câmara Municipal de Toledo, art. 26 que constituem 
procedimentos incompatíveis com o Decoro Parlamentar, Inciso II — perceber a 
qualquer tipo em proveito próprio ou de outro no exercício da atividade parlamentar, 
vantagens. Sem mais para o momento solicito que seja tomado as providências que 
este Conselho entende cabíveis. Vereador Adriano Remonti' Presidente da Câmara 
Municipal de Toledo. Concluída a leitura, o Presidente do Conselho solicitou do 
Assessor Jurídico orientação sobre qual seria o procedimento a ser realizado 
conforme solicitado no ofício n° 42. O Assessor se pronunciou e disse que o juízo do 
valor a respeito da ocorrência ou não de violação de preceitos do Regimento Interno, 

bem 	como da legislação, fosse ela munic.ipai , estadual ou federal era de 

compotênci3 do Conselho Havia chegado at,e as mãos dos membros d ' Conselho 
uma representação, um pedido de investigaçao, o fato era que ou deiib:ra iam peia 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 65900-970 

Fone/Fax (45) 3379-5900  
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instauração do processo ou não e que a Assessoria Jurídica não teria condições de 
fazer a análise, competindo aos membros decidirem se o processo seria enviado à 
mesa pedindo a abertura ou não do processo de representação contra o Vereador. O 
Presidente pediu se o Conselho teria condições durante a semana analisar com 
mais calma o conteúdo e o Assessor Jurídico disse que a seu ver era uma prática de 
primeiramente analisar profundamente e após deliberar sobre o processo. Assim o 
Presidente abriu a palavra aos membros do conselho e o Vereador Marcos Zanetti 
em sua fala disse que era interessante que todos analisassem o processo diante do 
material que eles tinham em mãos e depois com opinião formada na próxima 
reunião discutiriam o assunto. O Vereador Lucio de Marchi disse achar estranho 
porque muito se dizia que no sistema republicano havia as negociações entre 
políticos, disse ser essa a lógica e que era muito estranho o Presidente, na época, 
vir com uma representação contra o Vereador, porque estava gravado nos anais da 
Casa quando o Vereador Eudes Dallagnol passou a apoiar o Governo e deixou claro 
que trocou de partido pelos cargo na prefeitura. Se vendeu! Deixou claro isso! Assim 
disse estranhar o Presidente da época vir com uma representação agora, dizendo 
que houve por parte do Vereador Neudi Mosconi essa proposta de vir a tirar os 
cargos e estava denunciando o Vereador Expedito Ferreira e o Vereador Reinaldo 
Rocha, que tinham cargos na prefeitura. Disse estranhar isso! Porque se o Neudi 
Moasconi estava querendo negociar os cargos do Expedito Ferreira e do Vereador 
Reinaldo Rocha era porque existia uma negociação entre o Expedito o Reinaldo e o 
Executivo. Assim disse eu achava estranha a negociação. O Presidente salientou 
que o ofício havia sido feito no dia 16 de dezembro e protocolado no mesmo dia, e 
estava na Presidência da Casa, porém não encaminhado ao Conselho, desta forma, 
até para que não parecesse que mediante os fatos ocorridos foi feita a indicação ao 
Conselho. Tanto que foi questionado durante a semana e que respondeu que não se 
lembrava, porque não havia sido remetido ao Conselho, e chegou na manhã do dia 
da reunião, mas a data era de 16 de dezembro. Lucio de Marchi complementou que 
iria ser tornado público e o Ministério Público novamente iria entrar com 
representação contra Vereadores da Casa, porque estaria claro a negociação dos 
Vereadores com o Executivo. O Vereador Marcos Zanetti disse que deveriam fazer 
um comparativo paralelo do que era uma aliança política de uma troca de favores. 
Disse que como Presidente de seu partido procurava para fazer uma composição de 
governo uma aliança política e que se obtivessem êxito na aliança teria que ter 
participação no governo, assim como acontecia com os partidos aliados e o que 
deveriam cuidar para não misturar era o que era fruto de aliança política de troca de 
favores. Disse sem critério a ser avaliado! Havendo troca de favores era uma 
situação, porém, sendo aliança entres partidos era uma outra situação. Expedito 
Ferreira, salientou que já estava indo para o quinto mandato, enquanto Vereados e 
que não somente em Toledo, Curitiba, em Brasília, todos os partidos tinham um 
acordo! O Governo Federal, estadual quer o apoio dos senadores, deputados e da 
mesma forma ocorria no Municípios. Assim disse não ver problema se um Vereador 
apoiar um prefeito, comentou que enquanto Vereadores estavam para defender os 
munícipes e que muitas vezes vinham projetos que o Vereador não conc 'r a com o 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
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que o Executivo, e daí votava contra, citou o caso do Mini-Hospital em que ele e o 
Vereador Lucio de Marchi votaram contra. Aconteceu e nem por isso estavam contra 
a Administração. Assim disse que não via óbice em apoiar o Prefeito e se este 
quisesse ceder algum cargo comissionado era outra história. Lucio de Marchi disse 
que esse fato via como normal. Se houve negociação o entendimento se havia com 

Vereador Mosconi e com o Eudes, disse ter dúvidas sobre isso, via com 
normalidade porque o Eudes Dallagnol foi na Tribuna para dizer que negociou 
cargos para apoiar o Governo no meio do caminho e assim disse que no sistema 
republicano tinha estes ajustes para ter uma maioria. Se era legal ou não, disse que 
particularmente era contra, que fique registrado no conselho de Ética, disse! Mas era 
a cultura que existia no Brasil que era as negociações. Tita Furlan disse que seguiria 
a linha de raciocínio dos três que o antecedeu e que não podia se prenderem em 
utopias apesar do sonho de ver um dia de ver parlamentos e executivos 
independentes, mas infelizmente não era assim que acontecia e que fazia duzentos 
anos que isso acontecia, e que há duzentos anos que inventara esse sistema e 
ainda não inventaram um melhor. Disse que era imoral, e que não concordava, 
achava que as pessoas deveriam apoiar o Executivo estado no Legislativo por 
acreditar na sua proposta e envidar todas os esforços para que a Administração 
pudesse ser a melhor possível, mas que era praxe, infelizmente, como disse os 
Vereadores que o antecipou, e assim frisou que em qualquer rincão do País eram 
feito acordos para se ter uma base que permitisse um Executivo de administrar. 
Assim disse que não via que essa situação representada pelo Vereador Adriano 
Remonti que também lhe causava um certo desconforto porque percebia claramente 
que pudesse existir uma questão pessoal, não precisava fazer jogo de cena porque 

Vereador Mosconi era bastante crítico e incomoda a Administração, mas disse que 
mundo da utopia não saia do desejo de quem queria ver uma boa administração 

mas a prática do toma lá dá cá, imperava em qualquer administração, e assim, disse 
que não se oporia a iniciativa de qualquer membro do Conselho no sentido de 
querer abrir processo para investigar porque achava isso vexatório e que jamais 
pediu qualquer benefício em troca de apoio para votar o que quer que fosse e vivia 
na utopia e não admitia esse tipo de coisa mas se achassem que deveriam abrir o 
processo não somente pela questão do Eudes Dallagnol de vir publicamente dizer 
que trocou cargos pelo apoio, disse achar imoral, passível de um processo, como 
também no caso do Mosconi, mas que não poderiam pegar o caso e crucificar o 
cidadão se sabiam que isso acontecia em todas as instâncias. O Presidente 
salientou que já havia se expressado e outros momentos e afirmava que a 
composição da distribuição dos Vereadores dentro de qualquer Legislativo já estava 
errada! Frisou que enquanto houvesse dentro de um Legislativo base de apoio e 
oposição já estava tudo errado! Não deveria existir isso! O que demostrava 
claramente que existia independência entre Poderes. Marcos Zanetti disse que isso 
só existia porque havia reeleição. O Presidente comentou que o que haviam 
colocado para apreciação era o fato de analisarem com mais cautela porque o 
documento era recente. Assim consultou os membros se colocariam em votação. 
Tita Furlan comentou que os fatos eram conhecidos, que todos estav tri na sessão 
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quando Eudes Dallagnol proferiu o que constava no documento e não via mais em 
que se aprofundar. Disse ser um posicionamento pessoal, mas que para ele que 
achava imoral e não concordava, porque estava claro que incorreu na imoralidade e 
acreditava que pudesse haver doutrina e jurisprudência de quem exteriorizava 
acordos feitos em troca de base de apoio, disse que para ele era imoral e que não 
tinha como positivar porque não estava com a lei nas mãos mas estava claro que 
era imoral e ilegal, mas não tinha em mãos a lei dizia que isso fazia o cidadão 
incorra em algo que esteja tipificado. Mas se for feito o processo disse que era 
parceiro, mas não concordava mas não via razão para postergar para próxima 
reunião. Assim, disse que não concordava mas se a maioria quisesse fazer a 
representação para que em Toledo caíssem no mundo da utopia e desse exemplo 
para que não se repetisse para que não se repetisse e que se isso ocorresse no 
futuro da mesma forma o Legislativo agisse, seu posicionamento era esse, achava 
imoral e ilegal, mesmo sem ter a lei que sustentasse o seu posicionamento, mas se 
os Membros do Conselho achassem que deveriam abrir o processo pelo sujeito ir 
para a Tribuna e exteriorizar, concordaria e assinaria, mas por outro lado, se todos 
concordassem já haviam dito que era uma praxe ocorria em todos os lugares e que 
precisava mudar era o sistema como um todo, deveriam ter cuidado nesse sentido. 
O Presidente informou que iria ler o segundo parágrafo, onde dizia: Estava eu em 
minha sala, em meu gabinete, a poucos dias conversando com o Vereador Mosconi 
e logo a seguir chegou o Vereador Ademar Dorfschmidt, candidato a Presidente e 
pediu o nosso apoio. Conversa vai, conversa vem, o Vereador Mosconi, para votar 
no Vereador Ademar Dorfschmidt, pediu para ser o Primeiro Secretário, 
coincidentemente foi eleito Secretário, mas talvez não tenha sido por isso, né, 
Vereador, e pediu que arrumasse os cargos na prefeitura do Solidariedade, que 
supostamente foram indicados pelo Vereador Expedito Ferreira e o Vereador 
Reinaldo Rocha, assim o Mosconi votaria no Ademar Dorfschmidt e seria base do 
Governo a partir de janeiro". O Presidente disse que estava trazendo o documento 
para que pudesse haver uma maior compreensão, e pudessem decidir e como já 
estavam conversando sobre o assunto e se tivessem decidido analisar com mais 
cautela e na próxima reunião pudessem deliberar, mas para que tivessem 
conhecimento, se tivesse como provar que Mosconi pediu cargos na prefeitura era 
diferente. Lucio de Marchi, em sua fala salientou que acompanhou e fazia parte do 
governo passado e era Vereador o Paulinho da Saúde, maior oposição. Questionou, 
como é que o Paulinho da Saúde iria negociar cargo com eles? Disse que não faria 
bem para ambos os lados. Frisou que achava que era papo furado isso! O 
Presidente disse que no documento estava dizendo que ocorreu na presença do 
Vereador Ademar Dorfschmidt. Assim disse que não sabia se caberia o 
posicionamento de Ademar confirmando isso ou não. Mas que estava insistindo que 
também a fala do Vereador Eudes Dallagnol estava muito carregada apelo fator 
emocional, talvez um dos momentos mais difíceis da vida dele e isso é 
compreensível e nestes momentos é que se coloca tudo para fora, coisas que em 
outras circunstâncias não exporia. O Assessor Jurídico comentou que n ) caso citado 
pelo Presidente seria caso de abrir a representação contra o Verea.or Expedito 
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Ferreira e Reinaldo Rocha, porque na mesma fala havia a ideia de que estes 
Vereadores tinha os cargos em troca de apoio e se fosse para abrir teria que ser 
tratado todos. O Presidente salientou que foi citado os cargos que pertenciam ao 
partido Solidariedade, por indicação dos Vereadores e assim disse que não sabia 
que se o Partido podia negociar cargo ele iria pedir para alguém indicar. Disse ser 
repugnante! Se estava partindo do princípio de que isso era prática comum. Tita 
Furlan frisou que não concordava, disse achar ser imoral e acreditava ser ilegal, mas 
era o que acontecia. Disse que foi convidado para apoiar um político e depois 
poderia escolher uma Secretaria. Comentou que não aceitou mas era assim e 
sempre foi assim. Falou que não concordava, que prendesse todos então, mas não 
via isso como um crime, o Poder Executivo precisava de base, não concordava, mas 
reforçou sua fala dizendo que era assim e sempre foi. O Vereador Expedito Ferreira 
comentou que se fosse para abrir a representação, segundo ele o Prefeito teria que 
mexer também no Partido dos Trabalhadores que tinha vários cargos no Executivo, 
que negociou, disse que fazia parte do costume do Pais. Disse não concordar e via 
que a realidade foi essa. O Vereador Lucio de Marchi disse que era uma prática 
normal do País, que era radicalmente contra, mas que existia uma situação que era 

princípio da impessoalidade, citou como exemplo, o Vereador Tita Furlan, sendo 
de oposição, solicitasse algo e não ser atendido e depois ficasse sabendo que 
alguém da situação fosse lá e fizesse, disse que teria que ser denunciado na 
Promotoria. Citou o princípio da impessoalidade. Que certamente daria processo e 
cassação, bastava provar o fato. O Presidente, mediante a explanação, disse que 
colocaria em votação, pelo fato de ter três manifestando contrariamente. O Vereador 
Marcos Zanetti disse que respeitaria a opinião de todos mas que gostaria de ler o 
conteúdo e se manifestar na próxima se for o contrário seria voto vencido mas 
gostaria de se manifestar posteriormente. O Presidente pediu se era de consenso ler 

conteúdo e posteriormente se manifestarem? Tita Furlan disse que não se 
posicionou contrário, falou que não concordava, achava imoral tinha a percepção 
que era ilegal, mas que não seria hipócrita de dizer que teriam que processar, 
incriminar alguém que não havia feito nada além do que já se fazia desde a história 
da República do Pais! Todas as composições eram feitas desta forma! Frisou. Disse 
que não concordava mas que se deliberassem pela abertura do processo assinaria, 
por não concordar com a prática, no entanto, não pegaria um sujeito para Cristo se 
era sabido que todos faziam isso! Marcos Zanetti insistiu que gostaria de ter o 
espaço de tempo para analisar porque existia diferenças na empregabilidade nas 
palavras, assim evitava usar a palavra 'negociação" porque esta remetia a uma 
situação negativa. Salientou que preferia usar os termos: "compromisso político, 
aliança política, participação num governo", era o ponto que queria chegar, disse o 
Vereador, analisar o conteúdo, se era uma negociação, uma troca de favores ou 
não, é participação porque o Solidariedade era um Partido, somente isso que 
gostaria de entender, segundo o Vereador. O Presidente então colocou em votação 
se iriam fazer a votação naquele momento ou iriam analisar por mais uma semana. 
O Vereador Tita Furlan salientou que seguiria o voto da maioria. Lucio de Marchi 
disse que fez uma pré-leitura do texto e votava pelo arquivamento dO processo. 
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Expedito Ferreira disse que acompanhava o voto do Vereador Lucio de Marchi. 
Marcos Zanetti disse que gostaria de ter mais uma semana para analisar disse que 
não estava dizendo que iria instaurar o processo mas para que pudesse ter a sua 
concepção queria se inteirar do conteúdo. O Vereador Vagner de Labio disse que 
também gostaria de analisar melhor o conteúdo porque chegou na parte da manhã o 
documento. O Vereador Tita Furlan disse que estava na sessão e que estava na 
sessão, que havia ouvido, que já estava no seu sétimo ano no parlamento e que não 
iria pegar um Vereador e colocá-lo numa cruz por ele não ter feito nada além do que 
já tem visto ser feito há muito tempo, assim votava pelo arquivamento. O Presidente 
salientou que estavam votando se iriam analisar hoje o processo ou não. Assim pelo 
voto da maioria o processo seria analisado naquele momento da reunião. Assim o 
Presidente colocou em votação se arquivariam ou não o processo. Assim sendo, 
todos votaram pelo arquivamento do processo. Concluída a votação, o Presidente 
frisou que seria encaminhado ao Departamento Legislativo para as devidas 
providências. Na sequência, o Presidente informou que iriam apreciar a questão do 
processo que o Ministério Público havia encaminhado à Casa, e também os 
processos criminal e chiel que tramitava no Judiciário em relação aos Vereadores 
Giancarlo de Conto e Eudes Dallagnol. Para informar os Membros do Conselho, o 
Presidente disse que foi falado, ou alguém comentou que o Promotor estava 
descontente porque o Conselho não estava se manifestando, disse que era do 
conhecimento de todos, inclusive do Jurídico, a quem o Presidente tem buscado 
orientações constantemente, do que e como fazer e de que não estavam de forma 
alguma sendo omissos e a situação era tão delicada que não poderiam tomar 
decisões precipitadas sob pena de cometer injustiças. Ele enquanto Presidente 
disse ter procurado respeitar todos os prazos regimentais, tudo o que o Regimento 
Interno da Casa determinava que fosse feito e que de forma alguma, enquanto for 
Presidente, irão atropelar o Regimento sob pressão de quem quer que fosse. Não 
acreditava que era uma prática do que deveria ser feito dentro da Casa, mesmo 
porque era um Poder independente e que jamais foi omisso. Assim sendo disse que 
estavam tomando as providências, inclusive tiveram uma reunião com o Promotor 
João Negrão, se desculpou por não ter levado os demais membros com ele nesta 
reunião, mas disse que solicitou que fosse marcado a reunião, especialmente com o 
Vice-Presidente Tita Furlan, com o qual havia se comprometido de caminharem 
juntos, o Promotor não marcou a referida reunião, e o seu Assessor, Marcos 
Muciatto, foi até o Ministério Público cobrar a questão da reunião e naquele 
momento foram atendidos, e no mesmo momento tentaram entrar em contato com 
os demais membros, e o Vereador Lucio de Marchi, que tinha manifestado desejo de 
estar presente na reunião, e com o Vereador Tita Furlan e para não perder a 
oportunidade de poder estar com o Promotor se deslocou até a Promotoria. O 
Presidente disse que já havia explicado o teor da reunião e foi cobrar do Promotor o 
compartilhamento informações e de provas que haviam solicitado no mês de 
dezembro, quando ainda, era Vice-Presidente, no Conselho anterior, quando 
deliberaram e encaminharam a solicitação à Promotoria, e que na reunião o 
Promotor relatou que não havia compreendido no ofício encaminhado ele, o desejo 
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de ter o compartilhamento de provas. Disse achar estranho porque estava escrito 
com todas as letras solicitando o referido compartilhamento. Assim, orientados pelo 
Promotor, que fosse feito o pedido ao Poder Judiciário, que competia à Assessoria 
da Casa, e esta prontamente acatou o pedido e encaminhou ao Excelentíssimo 
Senhor Marcelo Marcos Cardoso, Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda 
Pública, o Ofício n° 05, de 2015, datado de 09 de fevereiro de 2015, solicitando o 
compartilhamento de provas. Logo após a solicitação, o Doutor Marcelo Cardoso 
encaminhou à Casa as gravações, as quais os membros já tiveram acesso, puderam 
analisar com bastante calma o processo que cada um obteve uma cópia e tinham 
em mãos a degravação, a transcrição das falas do Vereador Eudes Dallagnol com o 
Neudi Mosconi e do Vereador Giancarlo de Conto com o Vereador Neudi Mosconi, 
as quais podiam ser confirmadas mediante o vídeo assistido a procedência do que 
estava ali transcrito. Assim sendo, o Presidente após sua fala abriu a palavra aos 
Vereadores membros que quisessem se manifestar. O Vereador Tita Furlan, 
salientou que seguindo a sua linha utópica, de um Parlamento onde não houvesse 
corrupção, assim disse que faria uma correção, onde existia uma diferença entre 
negociação e negociata, assim como existia diferença entre • • lítica e4oliticagem. 

Disse não concordar com politicagem e nem tão pouco com • 	g . Disse que 
quando se tratava de cargos, "vote em mim que te ofereço um cargo" disse ser 
imoral, mas acabava sendo percebido como normal e não trazia a sensação de que 
deveria defenestrar o cidadão. Mas a partir do momento, "em que realmente se 
oferece dinheiro, se comprava a dignidade de alguém, e ai era indigno quem 
comprava e quem recebia!" Disse que contra fatos e provas não havia argumentos. 
Frisou que o trabalho do Ministério Público havia sido muito bem feito, poupou os 
membros de um grande trabalho, que tinha uma dificuldade de compreender o que 
constava em grande parte do áudio, que não se percebia, mas jamais poderia 
imaginar que um Assessor ou Promotor iria supor que aquilo quis dizer o que ele 
colocou. Em sua percepção, Tita Furlan disse que o que foi remetido ao Conselho, e 
estava muito claro que o Vereador Giancarlo de Conto foi o proponente e o Vereador 
Eudes Dallagnol intermediou essa imoralidade e ilegalidade e enquanto membros do 
Conselho de Ética deveriam dar o exemplo e desta forma, em sua percepção não 
havia outra ação a ser tomada a não ser a abertura do processo de representação e 
remeter ao Plenário o pedido de cassação de ambos os Vereadores. Lucio de 
Marchi disse ser um momento muito delicado para a Câmara Municipal de Toledo, 
mas que particularmente, depois que ouviu as notícias vindas de jornais e da 
imprensa, ficou até com uma certa dúvida, mas que depois que foi para a rede, com 
documentos, desde a forma como foi a apuração dos fatos desde o início do 
processo com a participação do GAECO, as transcrições, assim que verificou nos 
vídeos, não tem mais dúvidas e disse ser grave a situação e a população queria 
uma resposta dos Vereadores e da Vereadora. Salientou que se coubesse a eles, 
explicou que existia a parte criminal, ação civil pública, improbidade administrativa, 
era outra esfera, mas na Câmara, teriam muitas dificuldades se não houvesse uma 
punição porque a população aguardava uma resposta da Comissão de\ Ética e dos 
Vereadores, sob pena de todos os Vereadores caírem em um des \rédito enorme. 
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Porque todos os trabalhos feitos pelo Ministério Público, depois de ter verificado, 
assistido o vídeo hoje, até tinha dúvidas porque a gravação do Eudes Dallagnol não 
estava bem clara, mas como foi transcrito pelo Ministério Público era fé pública. 
Assim ficava uma posição bem clara que deveria haver a punição. Lucio de Marchi 
disse saber que era uma situação delicada, todos eram amigos, de família, e ter que 
punir, mas era a obrigação e foram eleitos para quê? Frisou que, estavam 
representando cento e trinta mil habitantes, se um dos Vereadores falhar, 
infelizmente iria ser punido. Assim seu posicionamento era para dar prosseguimento. 
O Vereador Expedito Ferreira disse que teria que mencionar que no passado já 
havia ocorrido casos quase semelhante ao ocorrido e a pessoa que estava sendo 
julgado foi absolvido, talvez porque não foi levantado ou o pessoal viu que não era 
tudo aquilo que fora dito e assim sendo iria julgar da mesma forma que fez na época 
para o Vereador. Assim sendo, disse que não votaria no momento para que fosse 
instaurado o processo. O Vereador Marcos Zanetti salientou que o conteúdo 
dispensava ficarem esmiuçando, todos já tinham conhecimento, já assistiram duas 
ou três vezes, já havia lido partes do processo que mais interessava, e frisou que 
particularmente era muito colega do Vereador Giancarlo de Conto, já com o 
Vereador Eudes Dallagnol não tinha muito contato, mas que deveria prevalecer a 
impessoalidade, conforme comentado anteriormente. Disse que ninguém estava 
dizendo se o Vereador era um bom amigo ou o outro um mal pai de família, e que a 
vida privada dos Vereadores era incontestável, não tinha reclamações desta 
natureza, nas ruas diariamente um assunto que polemizou a Câmara de Toledo, e 
que fora da cidade, em outros Municípios, em Cascavel, por exemplo, parentes e 
amigos da cidade de Cascavel, foi questionado e nas ruas às vezes algumas 
expressões raivosas que diziam que "esse fulano merece mesmo! Fulano não é tão 
mal assim!" Zanetti afirmou que não era isso que estavam colocando na balança, 
esclareceu. O que estavam votando no momento, exemplificou que na vida privada 
se estivesse em uma empresa e cometesse um ato que prejudicasse o todo, existia 
uma punição. Assim, proferiu que era nessa percepção que declararia seu voto. 
Citou a fala do Vereador Expedito Ferreira que era uma prática que talvez já tinha 
acontecido, ou, sendo um tanto quanto racionais e não tão inocentes de que já havia 
acontecido, mas se ocorreu não havia passado pelo seu crivo, falou o Vereador 
Zanetti, porque se tivesse passado agiria conforme as razões e princípios em 
relação a provas comprobatórias. Disse não duvidar, até porque eram muitas as 
conversas, mas que se houve ou não, ao tempo em que está Câmara, teria que 
fazer o seu papel e enquanto integrante da Conselho de Ética, solicitou pela 
instauração do processo de cassação dos Vereadores. O Presidente do Conselho 
disse que já tinha três manifestações favoráveis à representação para a Mesa, e que 
iria fazer menção ao seu parecer e assim disse que existiam três maneiras de fazer 
a representação: I — qualquer Vereador podia fazer a representação; II — qualquer 
partido político com representatividade dentro da Câmara podia fazer a 
representação e III — qualquer cidadão do Município podia fazer a representação. O 
que não era o caso, ou seja, em nenhum momento o Conselho recebeu . 

111

„pedido de 
representação, mas era iniciativa dos membros do Conselho. Iniciati 	o conselho 
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de fazer com toda tranquilidade diante dos fatos ora apresentados e citou o exemplo 
do Vereador Marcos Zanetti, "se aconteceu, aconteceu em outra época!" e comentou 
que duvidava que qualquer Conselho de Ética iria se omitir em ter posicionamento 
semelhante diante das provas que foram apresentadas até o momento ao atual 
Conselho. Disse ser irrefutável, não tinha como questionar as provas que tinham 
sido apresentadas. Por outro lado se olharem a gravação do Vereador Eudes 
Dallagnol, era de difícil compreensão, porém, era de total credibilidade o que estava 
transcrito pelo Ministério Público e afirmou existir a situação de que na fala do 
Vereador Giancarlo de Conto o Vereador Eudes Dallagnol é citado, dizendo que ele 
tem que pagar o Vereador Eudes Dallagnol e o Neudi Mosconi também, e assim 
disse que para ele era uma situação muito tranquila para que pudessem tomar a 
iniciativa de fazer a representação. Comentou que em seu facebook disse a seguinte 
frase: "se quisermos mudar o mundo, temos que começar a mudar o nosso quintal!" 
frisou que estava ali o momento em que o Conselho de Ética era realmente claro de 
que era contrário a toda essa prática e encaminhar a representação. O Vereador 
Expedito Ferreira salientou que cada um tinha a liberdade de votar como quisesse e 
disse ser igual Tomé "só acreditava vendo" disse! E não viu nenhum dos dois 
Vereadores passando o tal de dinheiro para o Neudi Mosconi. Indagou que o disque 
e não disque, a palavra não sei e não viu, não se escrevia, comentou! Assim sendo, 
disse que cada um tinha a liberdade tranquilamente de votar, assim como ele tinha a 
dele e no momento não votaria para cassação dos Vereadores porque não viu eles 
pegarem dinheiro. Salientou que poderiam dizer que "ele pode dar tanto, eu quero 
tanto", mas que não havia visto nada assinado por eles. O Assessor Jurídico 
informou que não era pela cassação era apenas a deliberação pela abertura do 
processo de representação, e que a pena em si era o Plenário quem iria fixar. O 
Vereador Tita Furlan comentou que respeitava o posicionamento do Vereador 
Expedito Ferreira, salientou que o seu conhecimento em direito era limitado, mas era 
formado em direito e que na situação debatida não era necessária a consumação do 
fato para que o crime pudesse existir. Havia uma gravação onde o Vereador 
Giancarlo de Conto exteriorizava claramente a intenção de consumar o fato! Assim, 
disse que não precisava transferir o dinheiro e que existia gravado o Vereador 
dizendo "está certo, segunda-feira eu te dou uma parte e na terça eu te dou outra!" 
Essa era a prova! Disse o Vereador Tita Furlan. Não precisava ter o dinheiro! Havia 
a persona dizendo, incorrendo no crime. Isso bastava, frisou Tita Furlan. Lucio de 
Marchi, comentou que na época em que houve a situação levantada pelo Vereador 
Expedito Ferreira, quando o Vereador Tita Furlan foi procurar para fazer a votação, 
se o Vereador Tita Furlan tivesse gravado aquela situação, com certeza haveria a 
cassação também. Tita Furlan salientou que não tinha provas, e que já disse isso na 
Tribuna e que perdeu por um voto a vice-presidência da Câmara no ano de 2001, 
isso que não citaria o nome do cidadão, não tem provas, mas se quisessem vir 
aqui... não estava mais entre os Vereadores, mas quando pediu voto para ser vice-
presidente, o Vereador sem nenhuma dificuldade olhou para ele e falou: "vou votar 
em quem me pagar mais!" Tita Furlan disse que era o seu primeiro dia a.Câmara 
de Vereadores, não ia chegar no Presidente e dizer que o cara queria ve de o voto 
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para ele. Assim disse que o que o Vereador Expedito falou acontecia mesmo, só que 
não estava gravando como disse o Vereador Lucio de Marchi e se estivesse o 
Vereador tinha sido cassado aquela vez. Disse terem a sorte desta vez de haver 
provas e que isso sirva de exemplo e que jamais se repetisse. O Presidente 
ressaltou que em nenhum momento estavam tirando o direito de algum Vereador 
votar, que respeitava o posicionamento do Vereador e o voto seria aceito e ainda 
disse que o que estava aprovado era a instauração de uma representação que seria 
encaminhada à Mesa e que está acatará ou não, lembrou ainda os Vereadores que 
o Regimento dizia que ninguém podia ser julgado ou penalizado sem que houvesse 
tido o tempo regimental que lhe era concedido para defesa. Os Vereadores Eudes 
Dallagnol e Giancarlo de Conto teriam, a partir da aceitação da Mesa eles teriam 
vinte dias para se manifestarem com suas defesas e eles já disseram ao Presidente 
fazer a defesa pessoalmente, acompanhados ou não de seus advogados. O 
Presidente foi incisivo em dizer que não atropelariam nenhum passo regimental que 
era imposto ao Conselho. De forma algum alguma, enfatizou! Ao conselho. Aqui eles 
poderiam se defenderem, no Plenário não. O Assessor Jurídico informou que o 
procedimento era, uma vez aberto o processo, decidido pela representação, este 
seria encaminhado à Mesa, e esta autorizava a abertura, retornaria ao Conselho e 
este nomeava um relator e este relator notifica os acusados, dando aos mesmos os 
prazos de vinte dias para apresentar defesa, e arrolar as testemunhas que 
julgassem necessárias e pertinentes para ampla defesa e contraditório. 
Apresentadas as testemunhas, marca-se as datas, ouve-se no Conselho e no final o 
relator apresenta o seu relatório que volta ao Conselho de Ética e este aprova ou 
não o relatório e é neste que vai dizer qual é a violação e consequente penalidade. 
Sendo a penalidade de cassação daí tem que ser feito projeto de resolução e este é 
remetido ao Plenário, e este faz um novo juízo. O Assessor Jurídico lembrou que em 
se tratando de projeto de resolução, este tramitará como qualquer outro projeto 
desta natureza. Disse que todos tinham prazo, a Mesa inclusive. O Presidente 
salientou que ouvido as testemunhas tinham vinte dias para elaborar o projeto de 
resolução. Assim sendo, o Presidente informou que ficou definido por quatro votos a 
um de que a representação contra os Vereadores Eudes Dallagnol e Giancarlo de 
Conto seria encaminhado à Mesa, e assim sendo nomeou o Vereador Tita Furlan, 
para que na condição de relator pudesse fazer a representação. O Vereador Tita 
Furlan disse que aceitaria indicação. Concluída a apreciação sobre os fatos 
ocorridos, e indicado o relator para instauração do processo de representação, o 
Presidente informou os presentes que cumprida a finalidade da reunião do Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal, e nada mais havendo para ser 
tratado, declarava encerrados os trabalhos às doze horas e dois minutos (12h02min) 
do dia vinte de fevereiro de dois mil e quinze (20.02.2015), determinando a lavratura 
desta Ata, que vai assinada por ele e pelos demais membros do CONSELHO DE 
ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL. SALA DAS SESSÕES 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, Estado do Paraná aos vinte -s do mês de 
fevereiro do ano de dois mil e quatorze. 
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Presidente do Conselho de É' a 

e Decoro Parlamentar da Câmar MuniOipal 

arcos Zanetti 	Lucio de Marchi a 	ián ÉxOditO Ferréirã 
Secretário Membro 	Vice P e ide Membro 

APROVADA INDEPENDENTE D •TACÃO 
(Regimento Interno, art. 84, III e 99, I) 

SALA DAS REUNIÕES, 27 de fevereiro de 2015 
Presidente do Conselho de Ética 

*Assinaturas referentes à reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, realizada no dia 20 de fevereiro de 2014 

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

Fone/Fax (45) 3379-5900 
www.10led0.Dr.leg.br  



Vereador(a) Cargo Assinatura 

Presidente 	Vagner de Labio 

Vice-Presidente 	Tita Furlan 

Secretário 	Marcos Zanetti 

Membro 	 Lucio de Marchi 

Membro 	 Expedito Ferreira 

r‘r-T ". CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
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LISTA DE PRESENÇA DOS MEMBROS DO 
CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 

Vereadores presentes na Reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar (CED), 
realizada em 20 de fevereiro de 2015. 

Sala das Comissões da Câmara Municipal de Toledo, 
20 de fevereiro de 2015. 

Vagner de Labio 
Presidente da Comissão 

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

FonelFax (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br  
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TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO 

Encerra o Processo n° 02 de 2014, que 
trata sobre Apuração de fatos sobre 
declarações emitidas por Vereador. 

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

DECLARAM 

encerrados os trabalhos referentes ao Processo n° 02 de 2014, que 
trata sobre Apuração de fatos sobre declarações emitidas por Vereador. 

Declaram, por fim, que pela unanimidade dos votos dos membros 
presentes na reunião, de que foi aprovado o arquivamento do processo, conforme 
Ata da reunião realizada no dia 20 de fevereiro de 2015. 

VIL 
Presidento 	Ctrriselho de Ética 

e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal 

Tit 
Vice 

...mr~Aler 

41:‘r

a 	 ar s Zanetti 
r: sie ente 	cretário 

SALA DAS REUNIÕES, 18 de março de 2016 

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

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