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ATA Nº 012/2012 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE 
JUNHO DE 2012 – Às dezenove horas do dia dezenove de junho do ano 
de dois mil e doze, na Sala de Sessões Osmar Vargas dos Santos,  
reuniram-se ordinariamente  os Vereadores  da Câmara Municipal de Ipê – 
RS, sob a Presidência do Vereador Valdir Pereira Bueno e com a presença 
dos demais Vereadores: Alex Scapineli, Etelvino Zanotto, Gessi Maria 
Gazzola Carissimi, Itacyr Antonio Marcon, João José Martello, Neudi José 
Balancelli, Silvino Dalla Bona e Valter Luiz Parizotto. O Presidente em 
Exercício Vereador Valdir Pereira Bueno, em nome de Deus, declarou 
aberta a presente sessão, saudando a todos os presentes. NO 
EXPEDIENTE – Inicialmente, passou-se para a votação das proposições 
dos Senhores Vereadores, tendo sido emitidos os pareceres favoráveis pelas 
Comissões competentes: Requerimento de Informação nº 005/2012 de 
autoria do Vereador Etelvino Zanotto, requerendo informações ao Poder 
Executivo Municipal, com relação às vistorias nos veículos que fazem o 
transporte escolar no Município de Ipê a) de que forma são realizadas, b) se 
as mesmas seguem as normas do DETRAN e c) periodicidade que as 
mesmas são realizadas, foi aprovado por unanimidade pelos Senhores 
Vereadores; Indicação nº 019/2012, de autoria do Vereador Etelvino 
Zanotto, indicando ao Poder Executivo Municipal com relação à coleta de 
lixo nos Distritos e Capelas do município, que dentro do possível seja 
realizada uma vez por semana ou, no mínimo, quinzenalmente, aprovada 
por unanimidade pelos Senhores Vereadores; Indicação nº 020/2012 de 
autoria do Vereador Etelvino Zanotto, indicando ao Poder Executivo 
Municipal para que sejam realizadas melhorias na Rua João Righes, em 
Vila Segredo, com a colocação da rede de esgoto e calçamento, aprovada 
por unanimidade; Indicação nº 021/2012, de autoria do Vereador Etelvino 
Zanotto, indicando ao Poder Executivo Municipal para que seja realizada 
uma revisão geral na iluminação pública na sede do Distrito de Vila 
Segredo e nas Capelas, aprovada por unanimidade pelos Senhores 
Vereadores; Moção nº 008/2012, de autoria da Vereadora Gessi Maria 
Gazzola Carissimi – Moção de Congratulações à Paróquia São Luiz Rei 
pela celebração de Corpus Christi e às entidades que participaram da 
confecção dos tapetes, aprovada por unanimidade pelos Senhores 
Vereadores; Moção nº 009/2012, de autoria da Vereadora Gessi Maria 
Gazzola Carissimi – Moção de Congratulações ao Coral Flor do Ipê pela 
disponibilização de passarem nas escolas do Município, com o intuito de 
ensinarem aos alunos o Hino do Município de Ipê, aprovada por  
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unanimidade pelos Senhores Vereadores. Não houve inscrições de 
Vereadores para pronunciamentos. NA ORDEM DO DIA – Projeto de Lei 
nº 028/2012, de origem do Poder Executivo Municipal o qual “Autoriza o 
Poder Executivo a abrir no orçamento corrente Créditos Adicionais 
Especiais até o limite de R$ 30.294,01 e dá outras providências”, teve 
parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, 
Orçamento e Finanças, sendo aprovado por unanimidade pelos Senhores 
Vereadores. Projeto de Lei nº 029/2012, de origem do Poder Executivo 
Municipal, o qual “Autoriza contratação temporária de excepcional 
interesse público e dá outras providências”, teve parecer favorável da 
Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento e Finanças, 
sendo aprovado por unanimidade pelos Senhores Vereadores. O 
Requerimento nº 003/2012 de autoria dos Vereadores Valter Luiz Parizotto, 
Gessi Maria Gazzola CArissimi, Etelvino Zanotto e João José Martello, 
requerendo com relação ao Processo de Votação referente ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 001/2012, que versa sobre a “Rejeição do Parecer do 
Tribunal de Contas nº 15.910 o qual trata sobre o Processo de Contas do 
Poder Executivo Municipal referente ao Exercício de 2009”, que a votação 
na sessão ordinária do dia 19 de junho de 2012 seja Nominal. O Vereador 
Valter Luiz Parizotto manifestou-se inicialmente saudando aos presentes e 
disse que estamos retirando o Requerimento de nº 003/2012 e justificamos  
na época em que vivemos entendemos que se deva ter transparência, tanto 
por parte de Vereador ou qualquer pessoa que ocupe um cargo público e 
político deva ter transparência e não esconder nada. Assim, gostaríamos 
com relação à votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2012, o 
qual trata sobre as Contas do Poder Executivo Municipal do ano de 2009 
em que o Tribunal de Contas rejeitou as mesmas, que fosse voto nominal 
ou voto aberto e não voto secreto. Mas, como no nosso Regimento Interno 
existem alguns dispositivos que não permitem que seja voto nominal ou 
voto aberto e sim determina que seja votação secreta, e para não criarmos 
problemas futuros, inclusive por orientação do assessor jurídico Doutor 
Israel, do Senhor Presidente e algumas informações que buscamos, iremos 
retirar o Requerimento de nº 003/2012. Deixo a sugestão à Mesa Diretora 
que o nosso Regimento Interno seja alterado nas questões das votações 
secretas para que sejam votações abertas, pois acredito que o público deve 
saber qual a atitude de cada Legislador, seja aqui, ou na Assembléia, ou na 
Câmara Federal, devemos sim dar a cara para bater e mostrar que tipo de 
políticos nós somos. O Presidente em Exercício, Vereador Valdir Pereira  
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Bueno, acatou a solicitação de retirada do Requerimento nº 003/2012 
pelos autores e, também, a sugestão de alteração do Regimento Interno, 
conforme colocado pelo Vereador Valter Luiz Parizotto. Prosseguindo, 
passou-se para a apreciação das Contas do Poder Executivo Municipal 
referente ao exercício de 2009. O Senhor Presidente em Exercício antes 
de fazer o relato de todos os procedimentos realizados com relação ao 
Processo de Contas do Executivo Municipal de Ipê do exercício de 2009 
colocou que esta Casa acolheu a todos os pareceres, o parecer da 
Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento e Finanças 
que é a Comissão responsável pela emissão de parecer sobre o assunto; 
parecer expedido pelos Vereadores que compõem a Comissão que 
votaram contrários ao Parecer Prévio do Tribunal de Contas, também 
acolhemos o parecer expedido pelo Vereador que votou a favor do 
Parecer Prévio; agradecemos e acolhemos a Defesa Técnica enviada pelo 
Poder Executivo; respeitamos aquilo que o assessor jurídico do 
município escreveu; acolhemos o Relatório do Tribunal de Contas pela 
não aprovação das Contas do Prefeito Carlos Antonio Zanotto e 
aprovação das Contas do Vice-Prefeito Enaudy Sartor, enfim, 
agradecemos a todos os procedimentos que foram recebidos nesta Casa. 
Ressaltou que a Câmara Municipal é a guardiã dos altos e soberanos 
interesses da comunidade e fazemos isto honrando e enobrecendo a vida 
pública deste município. Após, fez o relato dos procedimentos realizados 
pela Câmara Municipal com relação à matéria em questão. A Câmara 
recebeu o Processo das Contas do Município de Ipê referente ao 
exercício de 2009 no dia onze de maio do ano de dois mil e doze. Após o 
recebimento do Processo o Presidente da Câmara Municipal obedecendo 
ao que dispõe no Regimento Interno desta Casa, em seu artigo 379 
imediatamente encaminhou o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do 
Estado de nº 15.910 que foi desfavorável ao Senhor Carlos Antonio 
Zanotto e favorável ao Senhor Enaudy Sartor, à publicação, como o 
município não dispõe de órgão oficial o Parecer foi afixado  no mural da 
Câmara de Vereadores e encaminhado ao Poder Executivo Municipal 
para que também fosse afixado no mural. O Parecer foi encaminhado ao 
Senhor Prefeito Municipal Carlos Antonio Zanotto através do Ofício nº 
064/2012 no dia 14 de maio de 2012 para conhecimento e solicitando, se 
assim entendesse, que fosse encaminhada a sua Defesa Técnica junto à 
Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento e Finanças. 
Também, no dia 17 de maio de 2012 foi encaminhado o Processo de  
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Contas à Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento e 
Finanças através de seu Presidente Vereador Valter Luiz Parizotto, para 
análise e emissão de parecer no prazo máximo de trinta dias. A Comissão 
em reunião  no dia  22  de  maio  de  2012, Ata nº 007/2012, decidiu 
notificar através de ofício o Senhor Prefeito Municipal para encaminhar a 
sua Defesa Técnica até o dia 28 de maio de 2012, devido o prazo que a 
Comissão tem para análise do processo, sendo o Senhor Prefeito 
notificado através do Ofício nº 001/2012 da referida Comissão; também, 
na mesma reunião o Presidente da Comissão designou o Vereador Neudi 
José Balancelli para Relator da matéria. Recebida a Defesa Técnica na 
Secretaria Administrativa da Câmara no dia 25 de maio de 2012, de 
imediato procedeu-se o encaminhamento à Comissão, sendo concedidas 
cópias aos Vereadores. A Comissão em reunião no dia 31 de maio de 
2012, conforme Ata nº 008/2012, analisou o Processo de Contas e ficou 
decidido que os pareceres dos Vereadores seriam elaborados de forma 
individual e entregues até o dia 14 de junho de 2012 na Secretaria da 
Câmara, devido que o julgamento das Contas seria na sessão ordinária do 
dia 19 de junho de 2012. No dia 13 de junho de 2012, através do Ofício 
nº 080/2012 o Senhor Prefeito Municipal foi convidado a participar da 
sessão no dia 19 de junho, para se assim entendesse, poder se manifestar 
com relação ao Processo de Contas ora em julgamento. Conforme  
parecer da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento e 
Finanças que, através de dois votos favoráveis dos Vereadores Neudi 
José Balancelli e Silvino Dalla Bona e um voto contrário do Vereador 
Valter Luiz Parizotto concluiu através do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 001/2012 de rejeitar o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado 
do Rio Grande do Sul de nº 15.910, o qual rejeita as Contas do Poder 
Executivo Municipal de Ipê referente ao exercício de 2009. O Senhor 
Presidente fez um agradecimento aos servidores da Câmara Municipal 
Senhora Adriana Faé Marcanzoni – Diretora da Câmara e ao Doutor 
Israel Beltrame Pimentel – Assessor Jurídico, os quais no cumprimento 
de suas funções, participaram, ativamente, para o bom andamento desta 
votação, instruindo a todas as bancadas, a todos os Vereadores 
indistintamente, para que todos pudessem ter a sua opinião sem nenhuma 
pressão, mas, porém, bem esclarecido de forma transparente. 
Prosseguindo, o Vereador Neudi José Balancelli – Relator designado pelo 
Presidente da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, 
Orçamento e Finanças, fez a leitura do Relatório Final da Comissão com  
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relação ao Processo de Contas. “Ata nº 010/2012 - Aos quatorze dias do 
mês de junho do ano de dois mil e doze, às quinze horas, na Secretaria da 
Câmara de Vereadores, reuniram-se os membros da Comissão de 
Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento e Finanças contando com a 
presença dos Vereadores: Valter Luiz Parizotto, Silvino Dalla Bona, Neudi 
José Balancelli com o intuito de procederem à entrega à Diretora da 
Câmara dos Pareceres do Vereador Valter Luiz Parizotto e Vereadores 
Silvino Dalla Bona e Neudi José Balancelli, referentes ao Processo de 
Contas do Poder Executivo Municipal sob nº 004871-02.00/09-3, com a 
emissão de Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado nº 15.910 
Desfavorável ao Senhor Carlos Antonio Zanotto e Favorável ao Senhor 
Enaudy Sartor. Conforme conclusão do Vereador Valter Luiz Parizotto – 
Presidente da Comissão, o mesmo é favorável à decisão do Tribunal de 
Contas pela não aprovação das Contas do Senhor Carlos Antonio Zanotto 
referente ao exercício de 2009, ou seja, é favorável ao Parecer nº 15.910 
emitido pelo Tribunal de Contas do Estado. Quanto aos Vereadores Silvino 
Dalla Bona e Neudi José Balancelli – Relator conforme conclusão são 
contrários ao Parecer nº 15.910 do Tribunal de Contas do Estado, votando 
favoráveis às Contas do Prefeito Carlos Antonio Zanotto e Enaudy Sartor 
referente ao exercício de 2009. Desta forma, como houve dois votos 
contrários ao Parecer nº 15.910 do Tribunal de Contas do Estado a um voto 
favorável, será expedido o respectivo Projeto de Decreto Legislativo pela 
Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento e Finanças. 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião, 
seguindo esta Ata assinada pelos Vereadores membros da Comissão. Ver. 
Valter Luiz Parizotto, Ver. Silvino Dalla Bona, Ver. Neudi José 
Balancelli”. Parecer do Vereador Valter Luiz Parizotto – Presidente da 
Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento e Finanças. “O 
Vereador Valter Luiz Parizotto – Presidente da Comissão de Legislação, 
Justiça, Redação Final, Orçamento e Finanças expõe, pelo presente 
Relatório, a sua posição com relação ao Processo de Contas nº 004871-
02.00/09-3, do Executivo Municipal de Ipê, Exercício de 2009, tendo sido 
emitido pelo Tribunal de Contas do Estado o Parecer sob nº 15.910 
Desfavorável ao Senhor Carlos Antonio Zanotto, com falhas prejudiciais ao 
Erário, com multa, débito e alerta e do Senhor Enaudy Sartor Parecer 
Favorável. Em análise criteriosa ao Processo de Contas do Executivo 
Municipal referente ao Exercício de 2009, onde nos foi disponibilizado 
toda a documentação, análise esta feita por horas nas dependências da  
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Câmara, bem como nos foi fornecido cópias de parte do processo para que 
pudéssemos emitir a nossa posição com mais tranquilidade.  Analisamos, 
também, a Defesa Técnica encaminhada pelo Senhor Carlos Antonio 
Zanotto ao Senhor Valdir Pereira Bueno – Presidente em Exercício da 
Câmara, a qual foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça, 
Redação Final, Orçamento e Finanças. Assim, chegamos as seguintes 
conclusões: Praticamente todas as irregularidades apontadas e mantidas, 
mesmo após os esclarecimentos encaminhados pelo Poder Executivo 
Municipal, são baseadas e fundamentadas em documentações amparadas 
por lei. Os membros desta Comissão, bem como todos os Vereadores desta 
Casa Legislativa, tiveram a oportunidade de analisarem os apontamentos, 
bem como as defesas. Fazendo-se uma análise aprofundada, podemos 
observar que praticamente todas as irregularidades apontadas prejudicam 
pessoas, como por exemplo: no item 1.1. -  Exoneração Sem Base Legal  
e outros apontamentos que prejudicam entidades, conselhos municipais, 
empresas, como é o caso de empresas que tentaram impugnar o Edital nº 
003/2009 da compra de uma escavadeira hidráulica no valor de R$ 
392.000,00, mas o que mais nos chama a atenção é a necessidade que 
autoridades competentes, para o caso dessa natureza, façam uma severa 
investigação quanto a apontamentos de irregularidades que causaram danos 
ao erário público. Para simplificarmos nosso parecer, citamos alguns itens 
que consideramos de mais gravidade, sem menosprezar os demais. Item 
2.1 – Restrição ao Caráter Competitivo em Licitação – Nos 
procedimentos licitatórios na modalidade Pregão Presencial sob nº 02/2009 
destinado à aquisição de um veículo utilitário e três de passeio e nº 03/2009 
destinado a aquisição de uma escavadeira hidráulica, havia cláusula 
restritiva à participação de licitantes. A Cláusula 4.7 dizia que os editais 
mencionados exigiam que os serviços de garantia e assistência técnica 
fossem prestados em oficinas autorizadas localizadas num raio de cem 
quilômetros para o pregão nº 02/2009, para aquisição do Pregão Presencial 
nº 03/2009 da escavadeira hidráulica num raio de cento e dez quilômetros 
da sede da Prefeitura Municipal.  Ora, todos os argumentos usados pela 
defesa não justificam tão grave irregularidade, confirmando-se os 
argumentos do Tribunal de Contas. Resumindo: o Processo Licitatório foi 
irregular. Vejam parte do que diz o Tribunal: Desta forma, evidencia-se 
que a limitação quanto à localização geográfica da assistência técnica 
restou desnecessária, eis que não acarretava em nenhuma espécie de 
vantagem extraordinária para a Administração, ao contraponto em que  
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excluiu a provável participação de outros licitantes, de modo que ficou a 
auditada, inclusive, impedida de afirmar a obtenção da proposta mais 
vantajosa para a Administração, conforme previsto no artigo 3º  da Lei de 
Licitações 8.666/93, dada a falta de cotação de preços por outras 
empresas. Analisando esta questão, concluí que podemos pensar em várias 
hipóteses: o Poder Executivo abusou do dinheiro público, não valorizando 
e desrespeitando o contribuinte ipeense que são os responsáveis pela nossa 
arrecadação, agindo de uma forma em que não procurou facilitar a busca de 
melhores preços, ou nos deixa a impressão e nos faz pensar que da maneira 
que foi encaminhada a licitação foi para favorecer alguém. Conforme  
citado acima pelo Tribunal de Contas, tendo outras empresas participando 
da Licitação, certamente quem ganharia era o município porque a 
concorrência baixaria os preços.  Item 4.1. – Acumulação remunerada de 
Cargo de Secretária Municipal e Cargo de Professora – Ora, qualquer 
cidadão que tenha o mínimo de informação é sabedor que é ilegal acumular 
dois ou mais cargos remunerados, inclusive a servidora pública citada neste 
item nos autos do processo, no Termo de Posse como Secretária Municipal 
de Educação e Cultura declarou que não acumulava cargo público 
remunerado. Raciocinem comigo: o Prefeito no ano de dois mil e nove já 
acumula dois mandatos; o Secretário Municipal da Fazenda que também, 
tem conhecimento nesta área já participa como Secretário em quatro 
Administrações; a própria Secretária citada no processo já participou de 
várias administrações como Secretária e também foi Vereadora. Pergunto: 
será que não sabiam que tais procedimentos eram ilegais e irregulares? 
Todos os argumentos e desculpas esfarrapadas prestadas pela defesa não 
procedem. Alegam que outra Secretária fez o mesmo, não tenho certeza 
que aconteceu, mas digamos que tenha acontecido, um erro jamais justifica 
o outro. Também, a defesa alega que foi orientação da Coordenadoria 
Regional de Educação e que outros municípios assim procederam, mais 
uma vez digo não podem justificar erros de nosso município se baseando 
em erros de outros municípios. Quanto à orientação da Coordenadoria 
Regional de Educação, não existe no processo e nem na defesa nenhum 
documento que comprove tal orientação. Se ambas as partes, recebedora e 
pagadora tivessem boa fé, no mínimo, tinham tomado providências e 
devolvido esses salários irregulares que recebeu de janeiro a dezembro de 
2009, inclusive o décimo terceiro salário. Item 4.2. – Pagamento de 
diárias com inobservância dos princípios da razoabilidade, da 
moralidade e da economicidade. Fala-se tanto nos meios de comunicação  
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das farras das diárias, tanto estaduais como federais. Estamos diante de um 
fato concreto que uma das maiores farras de diária aconteceu em Ipê. Alega 
a defesa que havia lei municipal que amparava, não questionamos a 
existência da lei, nem o amparo legal para tais abusos com dinheiro 
público, o que queremos dizer é que qualquer administrador público que 
tem consciência da obrigação e do respeito que deve ter com seus 
munícipes não deveria se amparar em leis como essas, totalmente fora da 
realidade do município para se beneficiar. Para esclarecer melhor, cito 
algumas comparações feitas pelo Tribunal de Contas que constam no 
processo: No ano de 2009 uma diária do Prefeito Municipal de Ipê para 
fora do Estado estava fixada em até R$ 900,00, trata-se de um valor 
excessivamente alto, principalmente se comparando ao da diária do 
Prefeito de Caxias do Sul que era de R$ 490,00 (fl. 444). Cabe registrar, 
por oportuno, que o custo de permanência na capital é bem inferior ao 
valor da diária (fl. 445). Quero citar também despesas feitas pelo Senhor 
Prefeito e Secretário Municipal da Fazenda Senhor Wilson Antonio Pichetti 
em uma viagem a Brasília: a despesa de hotel do Senhor Prefeito e 
Secretário Municipal Wilson Pichetti para o período de 13 de julho a 16 de 
julho de 2009 quando participaram da XII Marcha dos Prefeitos a Brasília, 
foi de R$ 1.113,00, importância que corresponde a um gasto de 
hospedagem para cada um dos participantes de R$ 556,50, considerando 
que foi pago ao Prefeito R$ 3.600,00 a título de diárias restou ainda a 
quantia de R$ 3.043,50 para despesas de alimentação e locomoção a ser 
gasta em quatro dias. Item 6.1 – Pagamento Irregular de Despesas – 
Constatou-se a realização do empenhamento de despesas após o fato 
gerador, tratando-se de despesas empenhadas entre janeiro e junho de 2009, 
referentes a aquisições de materiais e serviços para as festividades de Natal 
e Ano Novo. Foram 13 empenhos que totalizaram R$ 12.621,74 (fls. 168 a 
170) do Processo. Concluiu-se que não existiam créditos orçamentários 
suficientes em 2008 para contemplar a despesa com as festas de Natal e 
Ano Novo daquele exercício, contrariando o que dispõem os artigos 60, 83 
e 90 da Lei Federal nº 4.320/64. Item 8.1 – Conveniamento Irregular 
com o Conselho Comunitário de Ipê – Não irei fazer muitos comentários 
sobre esse item, pois são tantos apontamentos irregulares existentes que 
precisaria de várias horas para citar todos. Acredito que seja necessária 
uma investigação para esclarecer todas as irregularidades que aconteceram, 
que, ao meu ver, são muito graves, como por exemplo vários empenhos de 
pagamentos sem documentos ou comprovantes para quem e aonde foram  
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feitos tais serviços, inclusive sem assinaturas do prestador de serviços e do 
beneficiado dos serviços.  Fizemos questão de destacar estes itens pela 
gravidade dos fatos ocorridos, mas as irregularidades apontadas pelo 
Tribunal de Contas somam a treze. O simples pagamento de multa de R$ 
1.500,00 pelo Prefeito Municipal e o parcelamento para devolução de 
salários pagos irregulares para a Secretária Municipal de Educação, não 
justificam tamanhas irresponsabilidades cometidas no exercício de 2009. 
Pedimos aos Senhores Vereadores que mantenham o Parecer do Tribunal 
de Contas para que, após, a Câmara possa fazer a sua parte e encaminhe o 
processo às autoridades competentes para que todas as irregularidades 
apontadas sejam apuradas. Diante do exposto, o meu parecer é favorável a 
decisão do Tribunal de Contas pela não aprovação das Contas do Senhor 
Carlos Antonio Zanotto referente ao Exercício de 2009, ou seja, sou 
favorável ao Parecer nº 15.910, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado. 
Ipê, 15 de junho de 2012.” Parecer dos Vereadores Silvino Dalla Bona e 
Neudi José Balancelli, membros da Comissão de Legislação, Justiça, 
Redação Final, Orçamento e Finanças. “Os Vereadores Neudi José 
Balancelli – designado Relator e Silvino Dalla Bona, membros da 
Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento e Finanças em 
análise ao Processo de Contas do Poder Executivo Municipal sob nº 
004871-02.00/09-3, tendo sido emitido o Parecer Prévio pelo Tribunal de 
Contas do Estado nº 15.910 Desfavorável ao Senhor Carlos Antonio 
Zanotto e Favorável ao Senhor Enaudy Sartor, vêm pelo presente Relatório 
exporem as suas considerações. Após análise criteriosa de todos os itens 
apontados no Procedimento Processual acima citado, concluíram que: 
Quanto ao débito da Secretária Municipal de Educação e Cultura, a mesma 
está ressarcindo aos cofres públicos, cabendo ressaltar que esse erro 
administrativo se deve em função de ter sido de praxe no governo de 1997 
à 2000 e 2001 à 2004, inclusive com parecer verbal da Coordenadoria 
Regional de Educação de Vacaria. Após apontamento, essa situação foi 
alterada e o Erário Público está sendo reparado. Exoneração da servidora 
Ivone Terezinha Salvador Agostini, foi observada a ordem de classificação 
e após nomeação através de Ordem Judicial e exoneração da mesma, pois o 
serviço não comportava três servidores, tanto é verdade que a funcionária 
em questão voltou a ser efetivada, pois a que foi admitida por Ordem 
Judicial solicitou exoneração por não aguentar o tranco. Com relação a 
conter na licitação da aquisição de veículos e a escavadeira hidráulica a 
exigência da localização de assistência técnica num raio de 110  
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quilômetros do Município de Ipê, no apontamento feito pelo Tribunal de 
Contas menciona a questão de descumprimento ao princípio constitucional 
da isonomia, porém o fato de ter limitado em 110 quilômetros foi 
unicamente em se pensando na questão de funcionabilidade e 
economicidade para se evitar problemas como ocorreu com outras 
licitações, como o caso conhecido da ambulância, levada a Curitiba para 
transformações com envolvimento em acidente e até hoje com problemas, 
provando que não houve má fé nessa licitação. Com relação ao 
COMDICA, o mesmo nunca deixou de fazer o seu trabalho e os 
investimentos foram feitos dentro do cronograma do Município. Pagamento 
de diárias, foram pagas de acordo com a lei aprovada na Câmara, somente 
houve apontamento sem a solicitação de devolução de valores, situação 
esta regulamentada com a aprovação de outra lei após o apontamento pelo 
Tribunal de Contas, cabe ressaltar que foi somente uma viagem. Cargo em 
Comissão em desacordo com a Constituição Federal de assessor jurídico no 
Município, este aponte foi feito, também, com relação à Câmara de 
Vereadores, onde somos totalmente contrários a contratação de assessoria 
jurídica, tanto do Poder Executivo, como do Poder Legislativo, em forma 
de provimento efetivo. Carga horária do Médico Pediatra José Luiz 
Machado de Castilhos, conforme menciona na defesa do Poder Executivo 
Municipal, ele atendia todos que estavam na agenda diária e os demais, 
caso necessário, em seu consultório médico sem ônus ao município, houve 
pressão para que efetivamente atendesse dentro das horas de seu concurso, 
mas solicitou exoneração e a municipalidade ficou sem Médico Pediatra, 
ressaltamos que ninguém ficou sem atendimento enquanto trabalhava em 
Ipê. Despesas Natalinas, houve descuido na data das notas que foram 
adquiridas nos últimos dias de dezembro e pagas efetivamente em janeiro 
de 2009 sem prejuízos maiores, regulamentada por ordem de serviço nº 
01/2009. Contratação de serviços de transporte escolar – Ausência de 
Licitação, segundo a defesa do Poder Executivo Municipal e comprovado 
na prática, foi feita uma reestruturação no setor com economia de R$ 
12.000,00 em relação a exercícios anteriores .Convênio CIEE, firmado em 
2009, valor gasto R$ 3.322,67, por isso sem licitação, podendo na prática 
até R$ 8.000,00. Convênio, Ajustes e Termos de Cooperação Técnica com 
o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Ipê, somos sabedores da 
história do CDC que durante décadas fora mantido dessa forma, sem 
concorrência de preços, com isso, essa situação vinha de governos 
anteriores, fora mantido e este prefeito teve a coragem de mudar este  
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histórico com concorrência de preço, não havendo irregularidade          
neste fato. Plano de Contas Padrão, é comum ocorrer trocas de sistemas e 
como o município não tem técnico de informática contratado, não 
compensando contratar, assim as adaptações demoram a acontecer, mas o 
fato foi corrigido após apontamento.Com relação a não remessa da Base de 
Legislação Municipal – BLM e do mesmo fato o SISCOP no prazo legal, 
foram realizados os ajustes, não havendo prejuízos ao erário público. Não 
atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, somos sabedores da crise 
que assolou o mercado mundial em 2009, sendo a Lei de Responsabilidade 
clara e a insuficiência financeira somente será problema para 
Administração nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato 
do prefeito. Por conclusivo, os Vereadores Neudi José Balancelli e Silvino 
Dalla Bona votam contrários ao Parecer nº 15.910 do Tribunal de Contas 
do Estado, votando favoráveis às Contas do Prefeito Carlos Antonio 
Zanotto e Enaudy Sartor no ano de 2009, pois todos os apontamentos do 
Tribunal de Contas não acarretaram prejuízos ao Erário Público, não houve 
superfaturamento de obras, sendo que a única devolução de valores está 
sendo feita pela própria Secretária, devendo, caso o Parecer do Plenário 
seja desfavorável às Contas de 2009, serem indicados ao Ministério Público 
os Secretários e demais responsáveis envolvidos. Ipê, 15 de junho de 2012. 
Ver. Neudi José Balancelli. Ver. Silvino Dalla Bona”.  Prosseguindo, o 
Vereador Neudi José Balancelli fez a leitura do Projeto de  Decreto 
Legislativo nº 001/2012, emitido pelos Vereadores Valter Luiz Parizotto, 
Neudi José Balancelli e Silvino Dalla Bona  membros da Comissão de 
Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento e Finanças: “Projeto de 
Decreto Legislativo nº 001/2012 que ‘Dispõe sobre a rejeição  do  Parecer  
Prévio   do Tribunal   de  Contas  do Estado  de   nº   15.910 o qual rejeita 
as Contas do Executivo Municipal Ipê referente ao Exercício de 2009’. 
Art. 1º. Fica rejeitado o Parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul de nº 15.910, o qual trata sobre o Processo de Contas dos 
Senhores Administradores do Executivo Municipal de Ipê, referente ao 
exercício de 2009. Conforme Parecer da Comissão de Legislação, Justiça, 
Redação Final, Orçamento e Finanças  por dois votos contrários  e um voto 
favorável ao Parecer nº 15.910, rejeitando o Parecer Desfavorável das 
Contas do Senhor Carlos Antonio Zanotto e mantendo o Parecer Favorável 
às Contas do Senhor Enaudy Sartor. Exarado a partir do processo nº 
004871-02.00/09-3 pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande Sul. 
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.  
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Sala Legislativa Osmar Vargas dos Santos, em 15 de junho de 2012. Ver. 
Valter Luiz Parizotto –Membro da Comissão, Ver. Silvino Dalla Bona – 
Membro da Comissão, Vereador Neudi José Balancelli – Membro da 
Comissão”. Também, o Vereador Neudi José Balancelli fez a leitura do 
Parecer nº 15.910 emitido pelo Tribunal de Contas do Estado: Ementa -  
Processo de Contas dos Senhores Administradores do Executivo Municipal 
de Ipê, referente ao exercício de 2009; Senhor Carlos Antonio Zanotto – 
Parecer Desfavorável – Falhas prejudiciais ao Erário, multa, débito e alerta; 
Senhor Enaudy Sartor – Parecer Favorável – Inexistência de falhas. Antes 
de abrir o espaço para discussão do Processo de Contas do ano de 2009, 
dos administradores do Executivo Municipal de Ipê Senhor Carlos Antonio 
Zanotto e Enaudy Sartor, culminando com o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 001/2012 que “Dispõe sobre a rejeição do Parecer Prévio do Tribunal de 
Contas do Estado de nº 15.910 o qual rejeita as Contas do Executivo 
Municipal de Ipê referente ao Exercício de 2009”, o Presidente em 
Exercício – Vereador Valdir Pereira Bueno, colocou que os Vereadores 
interessados em se manifestarem deverão fazer inscrição, sendo que para 
cada Vereador a manifestação será única, os apartes poderão ser 
concedidos ou não pelo Vereador orador e o tempo máximo para o aparte é 
de três minutos, e cada Vereador inscrito terá à sua disposição um tempo 
máximo de quinze minutos; ressaltou que uma das atribuições do 
Presidente é de manter a ordem no recinto da Câmara, concedendo a 
palavra aos oradores inscritos, cassando-a, disciplinando os apartes e 
advertindo todos os que incidirem em excessos. Aberta as inscrições para 
as manifestações, o Senhor Presidente em Exercício solicitou que fossem 
alternadas as inscrições, ou seja, um por bancada, iniciando pela Bancada 
do PMDB: Vereador Itacyr Antonio Marcon, Vereador Etelvino Zanotto, 
Vereador Silvino Dalla Bona, Vereadora Gessi Maria Gazzola Carissimi, 
Vereador Neudi José Balancelli, Vereador Valter Luiz Parizotto e o 
Presidente em Exercício Vereador Valdir Pereira Bueno. Iniciando o 
processo de discussão, com a palavra o Vereador Itacyr Antonio Marcon: 
“Saúdo o Presidente desta Casa – Senhor Valdir Pereira Bueno; assessor 
jurídico Doutor Israel; Secretário da Mesa Vereador Neudi José Balancelli; 
Secretária Adriana; colegas Vereadores; colega Vereadora e a todos os 
presentes. Em poucas palavras gostaria de dizer se este Processo fosse 
avaliado de forma técnica não teria algo de muito agravante, mas aqui 
todos sabem de que forma é avaliado. Não vejo nada que comprometa a 
nenhuma Administração, mas o que ocorre na votação deste Processo é que  
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se ouve tantas coisas parecendo que aqui em Ipê não acontece, parece que é 
um fim de mundo. Aqui não tem desvio de dinheiro, não se percebe obras 
superfaturadas, não tem lei alterada, enfim, são apontamentos pelo Tribunal 
de Contas que foram citados e se foram citados é porque existem, mas nada 
que comprometa de forma agravante como algumas pessoas estão 
comentando. De antemão, já declaro o meu voto, sou contrário ao Parecer 
do Tribunal de Contas e favorável à Administração, abro o meu voto com 
plena convicção e digo aos colegas Vereadores e a todos que nos assistem 
que sempre procurei ser o mais transparente possível na política e em todos 
os fatos e negócios que faço, não sei e respeito a opinião de cada Vereador, 
mas tenho a minha opinião e respeito aos demais e sou desfavorável ao 
Tribunal de Contas e favorável às Contas do Senhor Prefeito, pois quem 
trabalha e quem faz dificilmente acerta tudo. A nossa Administração  está 
seguindo, desde o tempo que estou na vereança, há dois mandatos, os 
Vereadores que me conhecem sabem que não olho muito o lado político, 
mas procuro analisar os fatos de forma fria para depois fazer as minhas 
colocações. Estou tranquilo diante da sociedade, defendo aqui a mesma 
com todos os argumentos que for preciso, se isto compromete uma 
Administração. No Parecer emitido pelo Tribunal desfavorável houve 
alguns apontamentos que são normais de quem faz um trabalho. Outros 
Vereadores poderão colocar os fatos da Secretária, da compra da máquina, 
na questão da compra de máquina hoje quem adquire, em primeiro lugar 
quer uma marca, eu quando compro uma máquina compro marca, carro 
compro marca, e no deslocamento de menos quilometragem é mais fácil 
quando se precisa manter, não no primeiro ano, mas no segundo, terceiro 
anos têm a manutenção, eu vejo por este lado. Outros itens que foram 
apontados, conforme lido pelo Vereador Neudi Balancelli não vejo nada 
que possa comprometer as Contas do Senhor Carlos Antonio Zanotto. 
Agradeço a presença de todos, é bom que vieram assistir a esta sessão e 
poderão saber a opinião de cada Vereador e de que forma cada qual analisa 
esta situação. Muito obrigado”. Vereador Etelvino Zanotto: “Senhor 
Presidente; Senhores Vereadores; Senhora Vereadora; Assessor Jurídico; 
Secretária Adriana; público que nos assiste, sendo uma honra para nós em 
termos a Casa cheia. Gostaria de ressaltar algumas coisas a respeito do 
Processo de Contas ora em discussão. Em gestões passadas, na época que o 
Senhor Darci Zanotto foi Prefeito e que, também, foi rejeitada as Contas 
referente ao ano de mil novecentos e noventa e sete, eu que era e sou ainda 
do partido do Senhor Darci votei favorável ao Tribunal de Contas, pois o  
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Tribunal jamais virá aqui em Ipê e inventar que o Prefeito fez alguma coisa 
errada, que o Secretário fez alguma coisa errada, eles analisam caso a caso 
e se existem apontamentos é porque tem alguma coisa errada, se tivesse 
apenas um apontamento colega Vereador Itacyr Marcon, poderíamos até 
analisar melhor, mas são vários, perfazendo a treze apontamentos, é 
irregularidade na Administração, é irregularidade nas horas de máquinas, é 
irregularidade na contratação de pessoal, Médico Pediatra que foi 
contratado que atendia em seu próprio consultório, isso não pode, claro ele 
veio aqui na Câmara prestar esclarecimentos, mas não adianta, não estava 
trabalhando no Município, isso o Tribunal cobra, pois não estava ajudando 
o povo de Ipê, diz que atendia em seu consultório, mas como vamos 
contratar um médico para atender em seu consultório particular em Antonio 
Prado, ou Caxias do Sul, ou Vacaria, deveria sim atender aqui em Ipê; 
funcionária que foi demitida do cargo. Tem vários apontamentos que são 
pesados: cargo com duas funções recebendo, se está recebendo é porque 
está saindo dinheiro dos cofres públicos, isso tudo tem que ser resolvido, 
por isso nunca votei a favor de Prefeito quando o Tribunal aponta erros, 
principalmente neste caso. Quando foi aprovada pela Câmara a diária do 
Prefeito de novecentos reais para fora do Estado eu achei um absurdo, mas 
foi aprovado, não é que precisasse gastar todo esse valor para ir a Brasília, 
se o Prefeito de Caxias do Sul a diária era em torno de quatrocentos reais, 
por que a do Prefeito de Ipê era de novecentos reais? Estava amparado por 
lei, mas o valor era bem maior, assim o Tribunal de Contas apontou. 
Assim, estes fatos têm que serem resolvidos e para resolver é somente nós 
votarmos a favor do Tribunal de Contas, pois se votarmos a favor do 
Prefeito estaremos escondendo as coisas erradas, nós queremos que as 
coisas vão para o lugar certo, que sejam feitas com transparência. 
Contrataram as máquinas do FUNDEC na época e não tem assinatura de 
quem recebeu as horas de máquina e nem de quem fez; foi adquirida uma 
retroescavadeira  e parece que somente teve uma Carta, onde  demarcaram 
território para ser adquirida essa retroescavadeira e os veículos, sendo tudo 
apontamento que o Tribunal fez e apontamentos graves, aqui teve pessoas 
que foram favorecidas, o dinheiro público é para ser gasto corretamente. 
Por isso, o meu voto é favorável ao Tribunal de Contas, jamais viria aqui 
para votar uma coisa errada que o Município fez porque é de um partido, de 
outro, jamais votaria alguma coisa que amanhã a minha consciência possa 
pesar. Voto corretamente e tenho a certeza que votando a favor do Tribunal 
estaremos fazendo justiça pela política aqui do Município de Ipê, os nossos  
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munícipes devem ser valorizados, se votarmos a favor do Prefeito, ou seja, 
das coisas erradas, estaremos encobrindo coisas que não poderíamos 
encobrir. Declaro o meu voto de público, jamais votaria a favor, pode ser 
Prefeito de qualquer partido jamais votaria a favor do Prefeito, e sim voto a 
favor da verdade que é o Tribunal de Contas. Muito obrigado”. O Vereador 
Itacyr Antonio Marcon solicitou um aparte ao Vereador orador, sendo 
concedido. Vereador Itacyr Antonio Marcon: Com relação à colocação 
feita pelo colega Vereador Etelvino do Doutor Castilhos – Médico Pediatra, 
ele veio a esta Casa e prestou esclarecimentos do porquê não ficava as 
quatro horas e o Senhor sabe e somos sabedores que é difícil de termos um 
Médico Pediatra que atenda em nossa região, inclusive ele falou que 
atendia a todas as crianças aqui e depois ficava à disposição em Antonio 
Prado, questiono: isso é grave? Vereador Etelvino Zanotto: Mas não é 
justo, por isso que foi apontado pelo Tribunal de Contas.  Vereador Itacyr 
Antonio Marcon: Pode não ser justo, mas é melhor ter o Médico nessas 
condições do que não ter. Da forma que coloquei que respeito a todas as 
opiniões, a minha opinião também tem de ser respeitada, o meu voto é com 
toda a convicção de que estou ciente dos fatos. O Vereador Etelvino 
Zanotto disse  respeito a opinião do colega Vereador Itacyr, mas coloquei a 
minha posição, pois o Senhor sabe pelas vezes anteriores que eu nunca 
votaria favorável a coisas dessa natureza que vem à Câmara para favorecer 
Prefeito e a nenhum partido, esta é a minha opinião e sua opinião eu 
respeito. Novamente agradeço pela presença de todos, sendo gratificante 
para nós Vereadores termos a nossa Casa repleta de assistentes, pessoas 
interessadas de saberem o futuro de nosso Município. Vereador Silvino 
Dalla Bona: “Inicialmente, gostaria de saudar o nosso Presidente Vereador 
Valdir Pereira Bueno; Secretário da Mesa Vereador Neudi José Balancelli; 
Assessor Jurídico Doutor Israel Pimentel; nossa Secretária Adriana; 
colegas Vereadores; colega Vereadora; ao público presente, onde 
agradecemos a  presença de todos. Gostaria de informar aos Senhores 
Vereadores que não acompanharam e ao público as razões pelas quais 
cheguei à conclusão de dar o meu voto desfavorável ao Tribunal de Contas, 
como membro da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, 
Orçamento e Finanças, baseado na Defesa Técnica do Senhor Prefeito 
Municipal encaminhada a esta Casa. Com relação ao item 4.1 – 
Remuneração acumulada de Cargo de Secretária Municipal e Cargo de 
Professora. Reiteramos tudo o que foi dito em sede de esclarecimentos, 
principalmente que situação idêntica ocorreu durante as administrações de  
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1997 a 2000 e de 2001 a 2004, conforme demonstrado nas fls. 576 a 579 do 
processo. Como pode ser verificado no ofício nº 26/03, Fl. 578 do 
Processo, existiu uma situação de permuta, envolvendo a atual Secretária 
Municipal de Educação, Rita Márcia da  Fonseca Cecatto, com a Professora 
Lenize Terezinha Mallmann Guerra, Secretária no período de 1997 a 2004. 
Atualmente, a situação apenas se inverteu: foi cedida a Professora Lenize 
em permuta com a Professora Rita Márcia. Por fim, queremos reiterar e 
expressar a nossa discordância em relação à glosa, mesmo que a professora 
Rita Márcia esteja devolvendo os valores. Se houve o pagamento indevido, 
isso ocorreu porque tanto a professora quanto a Administração Municipal 
foram induzidos ao erro pela situação anterior e pelo Tribunal de Contas do 
Estado não ter apontado como irregular a situação que existiu nas 
administrações anteriores. Item 4.2 – Pagamento de diária ao Prefeito e 
Vice-Prefeito em valores considerados elevados pelo TCE. O valor das 
diárias foi fixado por lei aprovada pela Câmara Municipal, por isso, 
totalmente legal, tanto é que o TCE não questionou a legalidade das diárias, 
tampouco glosou valores, por não ter base legal para tanto. Item 5.1 – 
Cargo em Comissão de Assessor Jurídico. É situação idêntica à da Câmara 
Municipal. Não é razoável que um município do porte de Ipê tenha um 
procurador e um assessor jurídico, que é o que sugere o TCE. Por outro 
lado, a assessoria jurídica seja, talvez, o cargo mais importante e que gere o 
maior grau de confiança necessário para assessorar o prefeito. Por isso, a 
necessidade de escolha pessoal do prefeito em pessoa de sua confiança para 
exercer o cargo. Itens 6.1.1 e 6.1.2. – A existência de despesas do exercício 
de 2008, em valor pouco superior a R$ 12.000,00 não tem o condão de 
descaracterizar o resultado do exercício de 2008. Trata-se de despesas com 
a decoração natalina que foram feitas às pressas sem a ordem de compra 
expedida pelo Setor de Compras. Por outro lado, os fornecedores somente 
apresentaram as notas fiscais no exercício de 2009. Item 7.1 – Contratação 
de serviços de transporte escolar sem licitação. Tratou-se de contratos 
emergenciais para atender a crianças do interior do município. Como é do 
conhecimento dos Senhores Vereadores, nos últimos anos tem havido uma 
movimentação muito grande de famílias de outros municípios que vêm 
buscar trabalho em propriedades do interior de Ipê. Isso faz com que as 
linhas de transporte escolar tenham de ser constantemente alteradas. Por 
isso, houve a necessidade de contratação emergencial ao final do período 
letivo de 2009. Note-se que o TCE considerou o valor total gasto no 
exercício de 2009, no valor de R$ 766.090,50 como não tendo sido licitado.  
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Desta forma está contradizendo sua própria informação, já que está dito à 
folha 655 do Processo que as contratações sem licitação ocorreram em 
25/09/2009. Item 8.1.1 a 8.1.2 – Convênio com o CDC Ipê. Podemos 
afirmar que desde a instalação do Município de Ipê, em 1989, sempre 
houve essa parceria do Município com o CDC (FUNDEC). Esta parceria 
tem servido para a manutenção do CDC em funcionamento, bem como, 
auxiliado os agricultores através de serviços subsidiados. Em todo este 
período a forma de contratação do CDC sempre foi a mesma: convênio 
autorizado pela Câmara Municipal. Para não haver complicação com o 
TCE, passou-se a efetuar licitações para a contratação de serviços de 
máquinas. Como resultado, o CDC – Ipê não conseguiu mais prestar 
serviços para a prefeitura. Item 9.1 a 9.2 – Todos esses itens referem-se a 
falhas formais na escrituração contábil, já corrigidas e que não causaram 
qualquer prejuízo ao Erário. Por tudo o que acima foi referido, não é 
razoável a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul 
ao emitir Parecer Desfavorável às contas do Prefeito Municipal de Ipê no 
exercício de 2009. Por isso, como membro da Comissão de Legislação, 
Justiça, Redação Final, Orçamento e Finanças em análise ao Processo, não 
encontrei apontamentos que houvesse a necessidade de devolução de 
valores e nem contas com valores elevados, ocorreram sim erros 
administrativos conforme mencionado pelo Vereador Itacyr, enfim não 
encontrei nada que pudesse me levar a votar contra. Portanto, o meu voto é 
favorável às Contas do Senhor Prefeito, pois não encontrei falhas que 
pudessem alterar as Contas. Muito obrigado”. Vereadora Gessi Maria 
Gazzola Carissimi: “Senhor Presidente; Doutor Israel; colega Vereador 
Neudi José Balancelli; Secretária Adriana; colegas Vereadores. É um 
prazer para nós Vereadores de podermos contar com a presença de todos, 
nunca tivemos um público tão grande, quem sabe a nossa Secretária 
Adriana faça o registro em nosso site para demonstrar que quando tem 
alguma coisa importante que o povo quer saber e junto conosco decidir o 
certo para o nosso Ipê. Como Vereadora o meu trabalho é transparência, 
acredito que todo Vereador deva ser assim, como também o nosso Prefeito 
e o trabalho administrativo. Assim, neste caso, gostaria que todos nós 
Vereadores pensássemos pelo certo, de votarmos pelo certo ao nosso Ipê, 
penso que todos os que estão presentes e as pessoas que estão em suas 
casas também queiram isso, pois todos nós almejamos o crescimento de 
nosso Ipê. Caso tenha sido apontado algum erro, vamos resolver juntos  e 
pelo certo, se o certo é de irmos contra o nosso Prefeito, a nossa  
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Administração, vamos e quem sabe no próximo ano melhore. Acredito que 
nada de ficarmos pensando em dois mil e oito, dois mil e sete, dois mil e 
seis, o que passou já foi, o importante é resolver e não errar mais. Muito 
obrigada e gostaria de agradecer ao meu esposo como Ex-Vereador que 
está presente na sessão. Obrigada a todas as mulheres e venham mais vezes 
nos assistir.” Vereador Neudi José Balancelli: “Gostaria de dizer às pessoas 
que nos assistem; aos Vereadores; à assessoria jurídica; que é bom ver esta 
Casa cheia. Conforme disseram Vereadores que me antecederam, é uma 
pena que essas avaliações sejam, normalmente, na maioria das vezes, no 
âmbito político, pois se fizéssemos essa avaliação em caráter técnico não 
estaríamos aqui discutindo. Se pegarmos toda a história dos pareceres do 
Tribunal de Contas, onde tenho a felicidade de dizer que há vinte anos 
trabalho como Vereador, e desconheço até hoje um parecer do Tribunal de 
Contas que não tivesse apontamentos. A Câmara Municipal de Ipê, se não é 
a que gasta menos no Estado, é uma segunda ou terceira que gasta, e todos 
os pareceres têm apontamentos. Na verdade o Tribunal ganha bem, os 
técnicos do Tribunal são bem pagos, então eles vêm cutucar, vêm achar, 
pois eles têm que justificar quando vêm ao município e ganham bem. Com 
relação ao meu voto, tenho a tranquilidade de dizer aos Senhores que voto 
favorável à Prestação de Contas de dois mil e nove porque, conforme disse 
o próprio parecer, não tem superfaturamento de obras, não existem falhas 
mais profundas. Com relação ao fato, ou ao ato que se discute e se fala na 
questão da Secretária Municipal de Educação, a qual está presente, esse 
procedimento foi normal nos governos do Senhor Darci Zanotto e 
felizmente para o governo não foi apontado, passou batido, dizemos 
felizmente porque nós tivemos esse apontamento e está sendo devolvido ao 
Erário. A exoneração da funcionária, onde no parecer do Vereador que 
votou contra não mencionou, mas na realidade aconteceu que uma 
funcionária, a qual passou em primeiro lugar não tinha carteira do 
Conselho Regional que cabia, foi na justiça com parecer de um médico e o 
juiz determinou a sua nomeação, só que até o momento duas pessoas 
haviam sido nomeadas; o Senhor Prefeito acatou a decisão do juiz, nomeou 
essa servidora e a partir de então não tinha como ficarem as três servidoras 
e uma foi exonerada. Essa cidadã que não era de Ipê, veio aqui e só 
atrapalhou porque logo foi embora, então que prejuízo, que erro foi? Com 
relação à exigência da localização de assistência técnica num raio de cento 
e dez quilômetros do Município de Ipê, onde todos nós sabemos que quanto 
mais próximo se adquire um veículo, mas fácil é de se fazer os trabalhos,  
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tanto é verdade que neste ano foram adquiridos três veículos, duas 
ambulâncias e uma Van e a mesma empresa que o Tribunal de Contas está 
justificando no Processo que não houve foi a empresa vencedora. Assim, 
que erro tem nisso para condenarmos uma Prestação de Contas? Convênio 
com o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Ipê, quem não 
conhece o Conselho? Desde a sua formação o município sempre acatou, 
sempre passou nesta Câmara, agora por que algum perito do Tribunal 
achou que deveria ser então condenou as Contas porque não tem uma 
tomada de contas, mas foi feita tomada de contas, a primeira o Conselho 
perdeu, a segunda nem compareceu, aí o erro é do Prefeito? O Prefeito teve 
a coragem de fazer. Com relação ao médico, foi tanta pressão que ele 
acabou não vindo mais, todos sabem que Médico Pediatra é problema na 
região, no Município, no Estado, na União, não tem Médico Pediatra e 
infelizmente hoje esse profissional não exerce mais a função em Ipê. Qual é 
o médico que cumpre horário? Alguns quando são novatos até cumprem, 
mas tem médico aqui em Ipê que ganhava e não cumpria, não sendo 
somente o Doutor José Castilhos no caso. Com relação ao que foi 
mencionado pelo Vereador Etelvino, das Contas do Senhor Darci Zanotto, 
acredito que o Vereador não lembra, mas naquela Prestação de Contas os 
Vereadores que eram favoráveis não votaram e sim se absteram de votar. 
Quanto às diárias, o valor das mesmas foi aprovado na Câmara, o Prefeito 
fez uma única viagem, foi a Brasília, fez o seu trabalho, que culpa tem ele 
se a Câmara aprovou e ele gastou, posteriormente foi feita a correção em 
função de que o próprio Prefeito encaminhou à Câmara achando que os 
valores não estavam legais. Volto a dizer a todos que estão nos ouvindo, 
façam uma análise de todo o Processo, busquem para ver se estou falando 
uma inverdade, dificilmente uma Prestação de Contas, mesmo sendo 
favorável, não tenha apontamentos, não tenha situações em que o Tribunal 
queira correção, não tenha multa. Outro detalhe: se houvesse algum 
superfaturamento neste Processo de Contas, como houve na ocasião do Ex-
Prefeito Darci Zanotto superfaturamento e para quem quer ver é só passar 
na Administração constatar que tem despesa a ser paga daquela ocasião. 
Quem votar a favor das Contas estará votando de forma tranquila  porque 
não houve devolução, a não ser o caso da Secretária Municipal de 
Educação que ela mesma está fazendo, o Prefeito Carlos Zanotto pagou 
uma multa que, mesmo quando o Parecer é Favorável geralmente há 
multas, não estamos votando nada que seja anormal e que tenha 
prejudicado o Erário Público. Sou a favor da transparência, tanto é que  
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provavelmente  irei apresentar um Projeto, hoje iremos votar de forma 
secreta porque o Regimento Interno assim determina, mas não teríamos 
medo de votar caso fosse  votação nominal. Sou favorável às Contas do 
Senhor Prefeito e contrário ao Tribunal de Contas. Muito obrigado”. 
Vereador Valter Luiz Parizotto: “Dispensarei os cumprimentos, pois o fiz 
anteriormente. Apenas cumprimento as pessoas que chegaram após o meu 
primeiro pronunciamento e agradecer pela presença de todos nesta sessão 
tão importante. Gostaria de dizer e deixar bem claro com relação a 
pronunciamentos de alguns Vereadores de que a nossa votação, que a nossa 
decisão é política, isso não é verdade, porque como Presidente da Comissão 
de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento e Finanças analisamos, a 
Secretária é testemunha que vim aqui e analisei todo o Processo e fizemos 
uma análise técnica, sem misturar política, pois o nosso interesse não é de 
prejudicar pessoas e de prejudicar partidos políticos, queremos sim é que o 
nosso Município, o povo de Ipê veja as coisas com transparência que, 
infelizmente está provado no Processo do Tribunal não aprovando as 
Contas do Ipê no Exercício de 2009, que não existe transparência. O que 
pretendemos é que o povo de Ipê fique a par do que aconteceu e do que 
poderá acontecer. Deixo bem claro a todos os presentes, aos Senhores 
Vereadores, à Senhora Vereadora, a nossa decisão que será tomada hoje 
não é  política e sim será uma decisão técnica baseada no Processo, porque 
no Processo constam os apontamentos, as acusações com documentos, o 
Tribunal de Contas é um órgão respeitado por todo o Estado e eles não 
fazem acusações em vão, fazem em cima de documentos, de provas, e nos 
baseamos nisso, quem somos nós para questionarmos o Tribunal de Contas. 
Com relação ao Médico Pediatra que não cumpria horário, fiz, na época, 
Requerimento para a Mesa Diretora solicitando para que o mesmo viesse à 
Câmara prestar esclarecimentos, devido a denúncias de que ele não estava 
cumprindo horário, e o próprio Médico na ocasião havia me ligado dizendo 
que fazia questão de vir à Câmara e esclarecer o porquê. Ele foi categórico, 
assumiu que não cumpria horário, pois tinha ordens e o Prefeito havia 
autorizado para que realizasse aquele tipo de trabalho, não cumprindo 
horário, ele não negou que não cumpria horário, só que havia um acordo 
entre o Prefeito e à Secretária. Na Defesa Técnica feita pelo Poder 
Executivo, colocaram que os Vereadores concordaram com a exposição do 
Médico Pediatra, isso é mentira, a defesa mentiu, não concordamos na 
ocasião, apenas escutamos o que o Médico Pediatra colocou aqui para nós, 
eu não concordei, pois entendo se um Médico Pediatra tem o direito de não  
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cumprir horário, qualquer funcionário, seja braçal, de qualquer Secretaria 
da Prefeitura, também tem os mesmos direitos. Por que um Médico pode 
ter mais direito que os demais funcionários? Todos que fazem concurso 
deverão cumprir as exigências do concurso, se o Médico não cumpriu, o 
culpado é o Prefeito que não teve pulso firme de fazer com que ele 
cumprisse o horário. Com relação a outros apontamentos existentes no 
Processo, inclusive no meu relatório como Presidente da Comissão, citei 
alguns, não gostaria que pensassem que o Vereador Valter está indo pelo 
lado político, mas existem no Processo, no meu entender, alguns 
apontamentos que são simplesmente erros administrativos, mas são treze 
apontamentos, conforme mencionei existindo alguns, três ou quatro, que no 
meu entendimento qualquer Administração poderia cometer, sendo erros 
que podem ser consertados, mas no mais são apontamentos e acusações 
comprovados por documentos, graves, que atingiram o Erário Público, em 
que o Município de Ipê teve prejuízo com isso. Cito a aquisição da 
escavadeira hidráulica e de quatro veículos, onde colocaram na licitação  
dos veículos que somente poderiam entrar na concorrência quem tivesse 
uma oficina de assistência técnica num raio de cem quilômetros e a 
escavadeira só poderia entrar na concorrência quem tivesse uma oficina de 
assistência técnica num raio de cento e dez quilômetros, isso é carta 
marcada, eles impediram que outras empresas entrassem na concorrência 
para facilitar que baixassem os preços, por favor somente aqui em Ipê para 
acontecer uma coisa desta, não existe, deixaram de comprar tanto os 
veículos, como a máquina por um preço menor, isso é uma situação que 
qualquer pessoa, qualquer cidadão ipeense pode ver que não existe, 
nenhum outro município faz, agindo assim facilitaram para certas 
empresas, pois não havia outras que tinham oficina técnica no raio de cem 
ou cento e dez quilômetros que pudessem entrar na concorrência, inclusive 
duas empresas entraram com embargo do Edital, mas foi indeferido pela 
Prefeitura, pensem como quiserem, mas o Prefeito não facilitou que o 
Município de Ipê  adquirisse esses tais veículos e a escavadeira por um 
preço menor, no que sobraria mais dinheiro para fazer tantas coisas que o 
Município de Ipê precisa. Com relação ao acúmulo de cargos remunerados, 
qualquer pessoa, não precisa ocupar cargo público, não precisa fazer parte 
de qualquer outra coisa, mas qualquer pessoa hoje, pelos meios de 
comunicações que temos, está informada que é proibida essa situação, é lei, 
até pode acumular mais de um cargo público, mas receber somente um. 
Será que é somente aqui em Ipê que não sabem disso? Esse procedimento é  
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contra a lei. Nas explicações da defesa argumentam que outra Secretária 
fez isto, que outro município procedeu assim, que a Coordenadoria 
Regional de Educação orientou desta forma, mas não apresentaram 
documento confirmando que a Coordenadoria Regional de Educação havia 
orientado desta forma. Faço uma pergunta aos Senhores Vereadores e uma 
colocação a todos os presentes: conforme coloquei no relatório que um erro 
não justifica o outro, se eu chegar em algum dos Senhores e roubar o 
celular, colocar a mão no bolso e roubar o celular, será que os Senhores 
terão o direito de chegar em outra pessoa e roubar o celular? Não. Os 
Senhores não podem justificar o meu erro, prejudicando outra pessoa, e foi 
o que fizeram, querem justificar uma coisa que fizeram contra a lei, que 
todos nós sabemos que não pode; isso é botar a mão no dinheiro público, 
dinheiro que falta para fazer tantas obras no Município de Ipê, justificam se 
baseando em outros casos; se aconteceram, não vamos mais deixar 
acontecer, por favor, isto não é justificativa. Outro apontamento, com 
relação ao Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Ipê, onde todos 
conhecem por FUNDEC, em que analisamos no Processo tendo várias e 
várias ordens de serviços do FUNDEC sem a assinatura do prestador de 
serviços e de quem foi beneficiado, existindo, inclusive, uma ordem de 
quarenta e cinco horas sem assinatura de ninguém, aí os Senhores pensem o 
que fizeram, é coisa ilegal. Não temos nada pessoal contra Prefeito, contra 
Secretários, contra pessoas da Administração, apenas queremos que as 
autoridades competentes averigúem tudo isso, investiguem e depois eles 
dirão a verdade se houve ou não irregularidades, sendo isso que queremos 
que seja feito. O Vereador tem o dever de ser transparente, se fomos eleitos 
pela população de Ipê, a mesma merece que cumpramos com o nosso 
dever, acima de tudo com transparência, com dignidade, com clareza. 
Existem outros apontamentos no Processo, mas através da leitura dos 
relatórios os Senhores tomaram conhecimento, por isso não irei citar todos, 
pois são tantos que precisaríamos ficar a noite toda aqui. Mas se alguém 
tiver interesse, tenho a cópia das partes principais do Processo, colocando-
me à disposição para entregar cópia para que os Senhores possam analisar 
de forma mais detalhada do que realmente aconteceu. Gostaríamos de pedir 
aos Senhores Vereadores que, também, tenham transparência, tenham 
dignidade, pois devemos isso ao povo de Ipê, se os Vereadores da situação 
acham que não houve nada, vamos deixar que o Ministério Público analise 
isso, investigue para ver se houve ou não alguma coisa, eles são 
competentes para isso. O que queremos, sendo até um ultimato aos  
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próximos prefeitos para que não cometam mais esses erros que foram 
cometidos, pois o próximo prefeito, ou daqui a duas ou três eleições, 
poderão dizer que tal prefeito cometeu os mesmos erros e que, também, 
têm os mesmos direitos, mas não é assim. Ouvimos, tanto nas Esferas 
Estadual como Federal, é roubalheira pra cá, é roubalheira pra lá, vamos 
começar nós, município pequeno, mostrar que somos honestos  e vamos   
acabar com essas roubalheiras desde aqui, vamos começar por Ipê, pois 
temos capacidade para fazermos isso, vamos unir, tanto a Câmara de 
Vereadores, como o povo de Ipê, para servirmos de exemplo a este país, 
que temos interesse que a população seja beneficiada e não meia dúzia de 
pessoas. Muito obrigado”. O Vereador Neudi José Balancelli solicitou um 
aparte ao Vereador Valter Luiz Parizotto, não sendo concedido pelo 
mesmo. O Senhor Presidente passou à Presidência ao Vereador Neudi José 
Balancelli, a pedido do mesmo, para poder se manifestar na Tribuna. 
Vereador Valdir Pereira Bueno: “Boa noite, Senhores e Senhoras. 
Satisfação de estar aqui e reiterar mais uma vez o compromisso da Câmara 
Municipal, guardiã dos altos interesses da comunidade de Ipê em, 
obviamente, honrar e enobrecer a vida pública do Município de Ipê. 
Iniciamos as sessões sempre invocando o nome de Deus, então não estamos 
aqui para julgar a ninguém e sim estamos debatendo as Contas do exercício 
de dois mil e nove. Quero parabenizar aos Vereadores que, cada qual, da 
sua forma, da sua maneira, se expôs, alguns se exaltando um pouco mais, 
outros sendo um pouco mais humildes, mas respeitando o pronunciamento 
de cada um pude observar que a votação até então foi nominal, assim 
poderíamos ter votado o Requerimento e ter sido votação nominal. 
Acredito que tudo o que foi falado explica, mas não justifica. Quando falo 
que não estamos julgando, irei contar uma história aos Senhores que 
conheceram a história do Titanic: quando o construtor acabou, a equipe de 
repórteres chegaram junto àquele imenso navio, talvez na época o maior 
navio de passageiros, ai um repórter pediu ao construtor o que ele tinha a 
falar do seu navio, ele disse ‘nem Deus poderá  afundar o meu navio’, o 
resultado está ai para quem quiser ver, contado em história até hoje, foi o 
maior naufrágio que a humanidade já conheceu  de um dos maiores navios 
de passageiros. Então, temos que nesta noite dizer à comunidade de Ipê 
aqui representada pelos Senhores e Senhoras, pelos nobres colegas e a 
colega Vereadora, nosso assessor jurídico, nossa Secretária, pessoas que 
trazem nos ombros um compromisso interminável de trabalhar para a 
comunidade ipeense, que ser Vereador não é uma brincadeira e que,  
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também, não é vir aqui para receber o salário em sessões quinzenais, tem 
momentos um pouco mais leves, tem outros que exigem de nós uma 
responsabilidade muito mais do que dobrada, porque representamos aqui 
não o interesse do Vereador Valdir, quem me dera, quem sou eu; não o 
interesse dos Vereadores que me antecederam; não é interesse da assessoria 
jurídica que tão bem tem feito o seu trabalho nesta Casa, ou da Secretária 
que despachou a documentação conforme a lei determina que fosse feita; 
não é interesse do Senhor Prefeito Municipal respeitando a pessoa como 
amigo de cada um de nós que está aqui, amigo da comunidade ipeense; não 
estamos aqui para defender interesse de uma ou de outra pessoa, mas sim o 
interesse daquelas pessoas que colocaram cada um de nós aqui no dia cinco 
de outubro de dois mil e oito para que nós as representássemos. Por isso, 
gostaria de poder acreditar, independente da decisão que aqui for tomada 
nesta noite, que nós Vereadores pudéssemos contar com a serenidade de 
cada pessoa, pois se forem amigos de verdade, manterão essa amizade por 
longos dias, até que a vida perdure, sendo isto que gostaria como 
Presidente desta Casa. Temos aqui o Vereador Alex que se licenciou, uma 
pessoa humilde como eu e passou essa responsabilidade para mim, mas 
tenho a certeza Vereador Alex, caso o Senhor estivesse na Presidência, 
conduziria os trabalhos da melhor forma possível também. Assim, 
Senhores e Senhoras, nesta noite está em votação a rejeição das Contas do 
ano de dois mil e nove e não irei me deter a nenhum item porque respeito 
tanto o trabalho do Executivo, como o trabalho do Tribunal de Contas, pois 
como votamos e aprovamos as Contas do exercício de dois mil e sete há 
pouco tempo atrás, simplesmente fechássemos os olhos e aprovássemos 
também estas Contas, então para quê o Tribunal de Contas se todos 
votaram  por unanimidade o parecer. Então, caso os apontamentos tenham 
sido pequenos, não há porque temer se não forem aprovados, haverá 
possibilidade de defesa posteriormente. Na verdade, gostaríamos de 
agradecer imensamente a presença dos Senhores, todas as pessoas que 
estão na Administração ou que trabalham para que o município cresça, aos 
Senhores que vieram assistir  que trabalham para que o município cresça. 
Neste momento, antes de retornar à Mesa e dirigir a votação, gostaria,  
como Presidente dizer, embora já saiba o voto dos seis Vereadores que me 
antecederam, que votassem pela razão e não pela emoção, pois neste 
momento não é o interesse do Executivo, não é o interesse do Tribunal de 
Contas, não é o interesse dos Vereadores e, sim, é o interesse da sociedade 
ipeense que será votada. Por isso, ressalvadas e respeitadas as posições de  
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todos, eu, da forma que serão votadas às Contas do exercício de dois mil e 
nove, não pertencendo hoje nem à situação e nem à oposição deixo claro à 
comunidade ipeense o meu respeito ao Executivo Municipal, ao Parecer do 
Tribunal de Contas e a cada um dos que falaram nesta noite, parabéns pelas 
falas e respeito, mas a minha posição como Vereador Valdir Bueno 
também é transparente, voto não, eu não aprovo as Contas do Prefeito 
Municipal. Muito obrigado”. Retornando à Cadeira Presidencial, o Senhor 
Presidente agradeceu ao Vereador Neudi José Balancelli pelos trabalhos e 
solicitou desculpas que a princípio não havia lhe passado à Presidência para 
poder se manifestar na Tribuna. Prosseguindo, o Presidente em Exercício 
colocou que conforme determina o Regimento Interno em seu artigo 
trezentos e oitenta, inciso primeiro, a votação será secreta. São nove 
cédulas de votação, pois o Presidente também vota, contendo os dizeres 
Sim para os Vereadores que concordarem com o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 001/2012 e Não para os Vereadores que não concordarem 
com o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2012, ou seja, quem votar Sim 
concorda com a aprovação das Contas do Prefeito e quem votar pelo Não é 
por que não concorda com a aprovação das Contas, seguindo as cédulas 
assinadas pelo Presidente e Secretário da Mesa. Dando início ao processo 
de votação, o Presidente em Exercício procedeu a chamada dos Senhores 
Vereadores, conforme o Livro de Presença, para procederem a votação: 
Vereador Alex Scapineli declarou sua  abstenção de votar; Vereador 
Etelvino Zanotto; Vereadora Gessi Maria Gazzola Carissimi; Vereador 
Itacyr Antonio Marcon; Vereador João José Martello; Vereador Neudi José 
Balancelli; Vereador Silvino Dalla Bona; Vereador Valdir Pereira Bueno; 
Vereador Valter Luiz Parizotto. Encerrada a votação, o Presidente em 
Exercício convidou os Vereadores Líderes de Bancadas para procederem o 
escrutínio dos votos. Realizado o escrutínio dos votos, o Presidente em 
Exercício - Vereador Valdir Pereira Bueno proclamou o resultado da 
votação, sendo: cinco votos Não, três votos Sim e uma abstenção. Assim, o 
Presidente em Exercício – Vereador Valdir Pereira Bueno declara rejeitado 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2012 o qual “Dispõe sobre a 
rejeição do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de nº 15.910, o 
qual rejeita as Contas do Executivo Municipal de Ipê, referente ao 
Exercício de 2009”. O Presidente da Câmara irá promulgar o Decreto 
Legislativo o qual rejeita as Contas do Senhor Carlos Antonio Zanotto e 
aprova as Contas do Senhor Enaudy Sartor referente ao Exercício de 2009. 
NAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Inscrito, o Vereador Neudi José  
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Balancelli: “Gostaria de agradecer as pessoas que estão nos assistindo, 
companheiros que estão presentes, presidentes de partidos, ex-vereadores, 
secretários. Eu, secretariando à Mesa, para minha surpresa, no final do 
protocolo já estava escrito rejeitado, quer dizer estava preparado para isso, 
mas estamos tranquilos. De outra forma, temos um trabalho desse tempo 
todo que foi a Administração Municipal, está aí para ver o que aconteceu 
nesse período todo. As coisas que foram colocadas aqui serão analisadas, as 
coisas que foram ditas com relação a roubo e coisas do gênero serão 
analisadas e, se entendermos, serão chamados em juízo, pois não se 
justifica certas palavras conforme mencionei, pois se houve erros,  
conforme foi dito aqui, como volto a frisar o caso da Secretária, foi copiada 
uma situação que já existia, quer dizer: houve roubo então naquele 
momento? Estamos tranquilos, tanto é que relatamos e não tivemos medo 
de colocarmos as coisas que estavam postas e se for ao Ministério Público 
com certeza serão respondidas como foram até hoje. Conforme disse o 
Senhor Prefeito hoje, inclusive mandou agradecer ao Senhor Presidente 
pelo convite para participar da sessão, que já enfrentou tantas coisas, 
inclusive um processo de cassação que lhe imputaram, enfrentou rejeição 
de Contas e qual o Administrador que não teve até hoje, sendo difícil de 
encarar, pois o Tribunal é bem pago e eles procuram coisas para justificar o 
trabalho deles. Agradeço a todos e participem mais vezes, não somente em 
momentos de torcida por um lado ou para outro, mas participem para 
verem os trabalhos dos Vereadores e tenho a certeza que cada vez mais, 
com a participação, saberão votar  nas pessoas que merecem e não nas 
pessoas que mudam de um lado para outro. Muito obrigado”. Vereador 
Etelvino Zanotto: “Gostaria de agradecer aos colegas Vereadores pela 
aprovação das minhas proposições: o da revisão da iluminação pública; 
outra para que se faça a canalização de esgoto na Rua João Righes em Vila 
Segredo e o calçamento, sendo feitos vários pedidos e até hoje não foram 
realizados; outra proposição foi com relação à coleta do lixo no interior que 
seja realizada com mais freqüência, pois a demanda de lixo em Vila 
Segredo hoje é grande, e o recolhimento está sendo realizado uma vez ao 
mês, onde na última coleta foram encontrados mais de trinta, quarenta 
sacos de lixo na estrada, os quais caíram do caminhão, por isso da 
necessidade do recolhimento ser realizado, no mínimo, uma vez por 
semana ou a cada quinze dias, várias solicitações foram encaminhadas, 
quem sabe neste último ano desta Administração regularize essa situação; 
também solicitamos com relação à revisão dos carros que fazem o  
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transporte escolar, se é realizada a cada seis meses ou a cada ano e de que 
forma, se é baseada nas normas do DETRAN ou se é por lei municipal, 
pois várias pessoas nos solicitaram. Muito obrigado aos Vereadores pela 
aprovação e, também, às pessoas que estão nos assistindo pela presença. 
Com relação à votação das Contas, cada um votou conforme a sua 
consciência, a nossa intenção foi de não olharmos partidos e, sim, votamos 
pelo melhor ao nosso município”. Vereador Valter Luiz Parizotto: 
“Gostaria de deixar bem claro que, tanto o meu parecer como Presidente da 
Comissão, quanto ao meu pronunciamento e o meu voto fiz baseado no 
Processo do Tribunal de Contas, baseado em documentos que o Tribunal 
encaminhou e que estão inseridos no Processo, sem pensar em prejudicar a 
ninguém e a partido político, a minha intenção, conforme falei, é de que as 
coisas andem de forma melhor aqui em Ipê. Falou o colega Vereador que 
me antecedeu que procurassem não votar em pessoas que mudam de 
partido, mas pediria a vocês que votassem em pessoas honestas, em pessoas 
que saibam trabalhar com transparência, sendo este o pedido que deixo a 
todos os eleitores; não importa qual o partido político que militem, mas 
pensem em nosso município e votem na transparência que é o que Ipê 
precisa. Muito obrigado”.  Vereador Itacyr Antonio Marcon: “Agradeço a 
todos os presentes. O que me chamou a atenção e acredito que dos 
presentes também, é a agressividade, a maneira de certos Vereadores se 
comportarem na Casa, usando certas palavras como que querendo me 
intimidar a mudar a minha opinião. Acho que o povo irá avaliar, a opinião 
de cada um é válida e as pessoas que estão presentes sabem, nós sabemos o 
que estamos fazendo, temos os pés firmes no trabalho, também sou 
brigador em trabalho político, sempre fui, nunca levei nada para mim 
politicamente, tanto é que não tem onde me apegarem quanto à política, só 
que temos transparência e calma, nós sim temos transparência e calma, se 
foram rejeitadas as Contas são a opinião dos Senhores, agora palavrões e 
gestos aqui não faz com que ninguém mude de opinião, ao menos eu. 
Muito obrigado a todos que vieram assistir, voltem em outras ocasiões e 
assim poderão conhecer o pessoal que vocês votaram, a agressividade de 
certos Vereadores parecendo que somente com gestos e palavras que muda, 
mas aqui não se muda, pois eu tenho a minha opinião formada. Muito 
obrigado”. Vereador Silvino Dalla Bona: “Gostaria de agradecer a todos 
que participaram da sessão, viram os nossos trabalhos e voltem mais vezes. 
Um fato que me chamou a atenção, Senhor Presidente, sempre achei que 
nesta Casa trabalhássemos para o bem do povo ipeense para melhor  
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condições de vida e presenciamos Vereadores dizerem que é melhor o 
Médico não vir e deixar as crianças num abandono do que vir atender o 
tempo que pode, lamento muito isso, mas cada um pensa como vê, cada um 
vota como acha, sou a favor da opinião de todos, só lamento certas coisas 
que acontecem. Quero transmitir uma notícia a todos os Senhores 
Vereadores, Senhor Presidente, de uma correspondência que foi dirigida a 
mim pelo Deputado Federal Osmar Terra: ‘Senhor Vereador Silvino Dalla 
Bona: Comunico a Vossa Excelência que indiquei o Município de Ipê para 
ser contemplado com recursos da Emenda Parlamentar do Orçamento Geral 
da União de 2012, no valor de R$ 150.000,00, destinado a projeto de apoio 
ao pequeno e médio produtor agropecuário, conforme demanda legal’, isso, 
trabalhamos, pedimos para o Deputado, pois trabalhamos na eleição 
passada e ele nos atendeu, onde está vindo uma Emenda para o pequeno e 
médio produtor rural. Muito obrigado”.  O Presidente em Exercício – 
Vereador Valdir Pereira Bueno manifestou-se dizendo que é sempre 
importante quando os parlamentares mandam as Emendas para os 
municípios. Na verdade não irei me expressar, pois conforme disse a nossa 
função não é de julgar a ninguém, só desejo em dobro tudo que a mim me 
desejarem, que Deus conceda em dobro, se me desejarem o bem, que 
tenham o bem abundantemente em suas vidas, do contrário, que Deus faça 
justiça. Recebemos o Projeto de Lei nº 030/2012, cópias já entregues aos 
Senhores Vereadores, e o mesmo foi baixado à Comissão de Legislação, 
Justiça, Redação Final, Orçamento e Finanças para ser apreciado na 
próxima sessão. O meu respeito a toda a comunidade, representada nos 
Senhores e Senhoras presentes, tenham uma boa noite. Nada mais havendo 
a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Eu, 
Adriana Faé Marcanzoni, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada 
pelos Senhores Vereadores, irá pelo Presidente e Secretário assinada.  
 
 
-----------------------------------------------      --------------------------------------- 
                   PRESIDENTE                                      SECRETÁRIO  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 


