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CONSELHO DE ÉTICA PARLAMENTAR

ATA N° 12/2020

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dez horas e oito minutos, na sala 403 do
quarto andar da Câmara Municipal, com a presença dos vereadores Enio Brizola, Inspetor Luz e
Semilda Melher- Tita, foi realizada a reunião do Conselho de Ética Parlamentar. Estavam presentes,
ainda, o Diretor Legislativo, Sr. Alexandre Hendler, o Procurador-geral, Sr. Deiwid Amaral da Luz,
e o Diretor-Geral, Sr. Flávio Silva, bem como o Dr. Vanir de Mattos, Sr. Alexandre Pienis e o Dr.
Luciano Manini Neumann, advogados de defesa no Processo n° 212019. De imediato, o presidente
se pronunciou acerca do Mandado de Segurança N° 10002265607, impetrado pela defesa no dia de
26/05/2020, e questionou o Dr. Alexandre Hendler sobre o tempo de manifestação do impetrado.
Ele esclareceu que, conforme regulamento, seria concedido o espaço, em conformidade com o
regulamento do Conselho de Ética. Em seguida, a relatora, vereadora Semilda- Tita, passou a fazer
novamente a leitura do Relatório Final. Após a leitura, a defesa solicitou um recesso de três minutos
e a reunião foi suspensa. Reaberta, foi concedido o tempo de defesa oral aos representantes do
vereador Vilmar Heming. O Dr. Vanir de Mattos registrou que houve o descumprimento de decisão
judicial, pois, segundo ele, ao analisar o parecer da relatora, reconhece que o conteúdo é de mérito,
de voto, e, portanto, o cumprimento daquela decisão judicial não poderia avançar da página 5 e 6 e
não poderia prosseguir na página 11, por entender se tratar do mérito. Houve descumprimento pois,
segundo ele, foi lido o mesmo documento nas duas reuniões , porém que ele avança no mérito e
que houve leitura do relatório, com fundamentação e postulação do mérito. Por fim, alegou que não
pode haveria dar continuidade à defesa oral, que estaria prejudicada por conta de descumprimento
de decisão judicial supracitada. O presidente afirmou que a decisão do acatamento ou não do
parecer caberia a todo o conselho. E que não houve prejuízo da defesa, haja vista que foi
oportunizado tempo conforme determinação do deferimento parcial referente ao mandado de
segurança n° 5005433-80.2020.8.21.0019/RS, da 4a Vara Cível, antes da leitura do voto pela
relatora. A defesa se insurgiu e retirou-se da reunião, alegando prejuízo. Questionado o Dr. Vanir de
Mattos sobre se existia algum embasamento legal para a referida atitude, o mesmo não informou
qualquer embasamento jurídico. Após, a defesa interrompeu suas alegações e informou que fariam
reclamação formal ao juiz que emitiu a decisão, e e retirou-se da reunião, informando que retomará
às 13h30min para retirar cópia da ata e o envelope com voto da relatora. Com a concordância de
todos os integrantes, o conselho decidiu dar continuidade à reunião e foi lido o voto da relatora, que
concluiu pela procedência da representação e pela perda de cargo de vereador do Sr. Vilmar Emilio
Heming, nos termos do art. 55, inciso li do da CF, art. 25, inciso lil da Lei Orgânica de Novo
Hamburgo, c/c art. 17 do Regimento Interno, artigo 6°, inciso IH e artigo 9°, inciso H da Resolução
n° 6/2015. Houve unanimidade na votação nominal em favor do voto emitido pela relatoria. Na
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sequência, foi entregue envelope lacrado com o voto da relatora, bem como projeto de resolução n°
7/2020, especificando a pena proposta, conforme art. 24, ~1° da resolução n° 612015, o que foi
anexado aos autos. Após, o presidente observou que ficou prejudicado o Inciso VII do art. 24 da
Resolução n° 612015, tendo em vista a retirada voluntária da defesa. Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada às onze horas e cinquenta minutos.
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