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ATA Nº 013/2012 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE 
JULHO DE 2012 – Às dezenove horas, do dia três de julho do ano de dois 
mil e doze, na Sala de Sessões Osmar Vargas dos Santos, reuniram-se os 
Vereadores da Câmara Municipal de Ipê – RS, em Sessão Ordinária, 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, Valter Luiz Parizotto. O Senhor Presidente, 
em nome de Deus, declara aberta a presente sessão, saudando a todos os 
presentes, registrando a presença dos Secretários Municipais Rita Márcia 
da Fonseca Cecatto, Ermani Paulo Tafarel e Gilberto Rigo e do Médico 
Jorge Portaluppi e do Senhor Claudio César Nunes dos Santos. Iniciando os 
trabalhos, o Presidente convidou para uso da Tribuna Livre a Secretária 
Municipal de Educação e Cultura – Senhora Rita Márcia da Fonseca 
Cecatto, a qual fez inscrição para uso da Tribuna, tendo como assunto 
prestar esclarecimentos em relação aos apontamentos feitos pelo Tribunal 
de Contas do Estado sobre o cargo de Secretária Municipal de Educação. 
Rita Márcia da Fonseca Cecatto: “Gostaria de cumprimentar o Senhor 
Presidente; o Assessor Jurídico Doutor Israel; a Senhora Vereadora; demais 
Vereadores; demais pessoas presentes. Primeiramente, agradeço pelo 
espaço que me foi dado. Estive presente na última sessão da Câmara e 
como este caso foi citado várias vezes e acredito que as coisas não ficaram 
bem esclarecidas, inclusive sou uma pessoa que tenho trinta e três anos de 
vida pública como professora, a minha profissão é professora, eu estou 
Secretária, acho que a maneira como foi colocado aqui na Câmara foi como 
se eu tivesse assaltado o cofre da Prefeitura e roubado, inclusive um 
exemplo citado pelo Vereador Valter me deixou estarrecida, comparando o 
erro que nós cometemos com o roubo de um celular, ele disse na ocasião 
que havia feito uma análise técnica do processo, mas acho que ele não fez 
uma análise técnica, porque se realmente tivesse feito, ele teria visto que o 
mesmo fato aconteceu com a outra Secretária de Educação a Professora 
Lenize, inclusive está tudo documentado na defesa encaminhada ao 
Tribunal de Contas e que, também, veio para a Câmara. Tem um ofício e na 
época o Prefeito em Exercício era o Senhor Etelvino Zanotto, no qual é  
pedido a cedência da Professora Lenize Terezinha Guerra com ônus ao 
Estado, ou seja, ela foi cedida ao município, mas continuava a receber pelo 
Estado; outro ofício do então Prefeito Municipal Darci Zanotto e uma cópia 
do Diário Oficial, onde saiu a permuta da Professora Lenize, a situação era  
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a mesma: ela recebia o salário de Secretária de Educação e também o 
salário de professora do Estado, porque o único servidor público que pode 
acumular cargos são os professores, nós professores podemos exercer até 
sessenta horas se tivermos pernas para trabalhar manhã, tarde e noite, então 
esta forma foi feita. Houve por parte do Tribunal de Contas no final de dois 
mil e oito que não poderíamos mais vir com ônus do Estado para o 
Município, só que quando assumi a Secretaria consultei à CRE que é a 
Coordenadoria Regional de Educação e lá me disseram como eu iria fazer 
uma permuta com outra professora, poderia vir com ônus do Estado, ou 
seja, que eu poderia receber o salário de professora e mais o subsídio de 
Secretária, inclusive na ocasião questionei a Professora Najara se eu 
poderia continuar a  receber o salário de professora e ela disse que não 
porque eu estaria permutando, o Município  mandaria uma professora para 
o Estado e o Estado estaria me mandando para o Município, então não 
haveria prejuízo para nenhum dos Entes, nem para o Estado e nem para o 
Município, onde fizemos a permuta com a própria Professora Lenize  ela 
me pediu, pois estava em uma escola do Município e que também voltaria 
para o Estado, como ela ficaria com duas escolas conversamos e ela disse 
que iríamos apenas inverter a permuta e fizemos conforme está 
comprovada a permuta em dois mil e nove, permuta esta que permanece até 
hoje, ela está no Estado trabalhando, cedida do Município para o Estado e 
eu vim para o Município. Também na análise realizada foi dito que eu 
deveria devolver inclusive o décimo terceiro salário, mas estou devolvendo 
até o décimo terceiro salário, estando comprovado vencimento de janeiro 
até dezembro, inclusive décimo terceiro salário e não tenho que devolver o 
salário integral e, sim, tenho que devolver aquilo que me foi pago a mais. 
No momento em que foi apontado pelo Tribunal de Contas do Estado, disse 
para o Secretário Wilson que era para fazer as contas que eu queria pagar, 
pois não queria prejudicar o município e que eu não precisava disso, 
acredito que uma pessoa com trinta e três anos de magistério não precisa se 
sujar por uma porcaria de um mil reais a mais por mês, só que na ocasião o 
Secretário Wilson havia dito que não era justo, porque da mesma forma  
que foi feito a permuta com a Lenize, estava sendo feita comigo, por isso 
ele não achava justo e que seria feita a justificativa junto ao Tribunal e que 
se o mesmo considerasse  errado, no que ele achava que tivéssemos errado, 
mas que seria justificado, pois não havia sido feito de má fé, e quando as 
coisas não são feitas de má fé há o princípio de não se cobrar pelo próprio 
Tribunal. A partir do dia primeiro de setembro do ano de dois mil e dez,  
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passei a receber somente o salário de professora municipal e o salário do 
Estado, continuo recebendo, fiz um Termo de Opção que diz o seguinte: 
‘Rita Márcia da Fonseca Cecatto, Secretária Municipal de Educação e 
Cultura, Matrícula 274, por este termo, opta por receber a remuneração do 
Cargo de Professora, Nível 2, Classe F, dez triênios, em detrimento do 
subsídio de Secretária’, onde trabalhei até abril deste ano dessa forma, 
quando me foi dado uma Função Gratificada como Diretora de Educação 
porque não se achou justo que eu respondesse por uma Secretaria tão 
importante como é a Educação no Município e receber somente o salário de 
professora. Assim, Senhores Vereadores, não vejo o porquê, se foi feita 
uma análise técnica, não se levou em consideração essas coisas. Fiz parte 
desta Casa e a forma como o Vereador Valter colocou me magoou muito, 
não por terem votado contra as Contas do Prefeito, mas a forma em que fui 
comparada. Acredito que eu merecia, no mínimo, um pouco de respeito por 
todos os anos de trabalhos prestados a esta comunidade e jamais eu faria 
alguma coisa para prejudicar o Município de Ipê, um município que eu vi 
nascer, que trabalhei, que ajudei a construir e digo isso com orgulho. Então, 
a forma em que foi colocada, onde acredito que as pessoas têm todo o 
direito, a oposição votou contra, a Vereadora Gessi se manifestou e de 
maneira alguma ela me ofendeu, o Vereador Etelvino também. Os 
Vereadores têm o direito de não concordarem, agora não têm o direito de 
tentar denegrir a imagem de uma pessoa de bem, esse direito não tem, e é 
por isso que estou usando esta Tribuna, não por que eu tenha vergonha de 
alguma coisa, estou com a minha consciência tranquila, devolvendo 
centavo por centavo, onde dos dezesseis mil que eu devia, estou 
devolvendo trinta e quatro mil reais, assim questiono: qual é o prejuízo que 
o Erário Público teve, se estou devolvendo o dobro e mais um pouco? 
Jamais faria alguma coisa para prejudicar até mesmo a minha imagem, os 
Senhores acham que na minha sã consciência  iria dizer ‘não eu quero 
receber a mais para passar a mão no dinheiro público de Ipê’, o município 
que ajudei a construir, que trabalhei e que continuo trabalhando e de cabeça 
erguida, porque deito no meu travesseiro e durmo de consciência tranquila, 
pois eu sei aquilo que fiz e do trabalho que fizemos na Secretaria de 
Educação. Assim, Senhores Vereadores, caso tivesse sido feita realmente 
uma análise técnica, não teríamos sido tratados dessa forma especialmente 
por um Vereador. Concordo, houve erro, mas graças a Deus uma coisa que 
aprendi que vale mais a palavra de uma pessoa do que muitas vezes uma 
assinatura, isso aprendi com meu pai e com meu avô. Então Senhores, acho  
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a forma como foi tratado esse assunto, como se eu tivesse sido a inimiga 
pública número um do Município de Ipê e não foi assim. Portanto, gostaria 
de agradecer e muito pela oportunidade, Senhor Presidente, não para me 
justificar, pois não fiz nada de errado, erramos na forma de vir, mas fomos 
induzidos ao erro até por uma situação que vinha desde mil novecentos e 
noventa e sete. Caso os Senhores olharem na justificativa, irão concordar 
que não houve má fé e não houve intenção nenhuma de prejudicar o 
Município de Ipê. Muito obrigada”.  O  Senhor Presidente agradeceu à 
Senhora Rita Márcia pelas explicações e colocou que todas as opiniões são 
respeitadas, sendo bom que as coisas sejam esclarecidas. NO 
EXPEDIENTE – As Atas nº 010 e 011/2012 foram apreciadas e aprovadas 
por unanimidade pelos Senhores Vereadores. O Secretário da Mesa, 
Vereador Neudi José Balancelli, registrou as correspondências recebidas, 
sendo: Ofício nº 009/2012 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – COMDICA, informando a nova Diretoria do Conselho. 
Prosseguindo, passou-se para os pronunciamentos dos Senhores 
Vereadores, conforme ordem de inscrição: Vereador Valter Luiz Parizotto: 
“Gostaria de cumprimentar o Presidente da Câmara – Vereador Valdir; 
Assessor Jurídico Doutor Israel; Secretário da Mesa – Vereador Neudi; 
Secretária Adriana; colega Vereadora; colegas Vereadores; demais pessoas 
que estão nos assistindo. Como sempre mencionamos e, conforme colocado 
pela Ex-Vereadora e Diretora de Educação Rita Márcia, todos têm o direito 
de se defenderem. O pronunciamento da Senhora Rita Márcia foi 
direcionado a minha pessoa, a qual disse que nós não fizemos um 
julgamento, ou uma votação, ou um pronunciamento técnico, mas fizemos 
sim, pois conforme mencionei naquela sessão e repito quantas vezes for 
necessário, que um erro não justifica o outro, não adianta se apegar a um 
erro que outras Administrações, talvez, cometeram, onde citam tanto a 
Professora Lenize, se fosse nessa situação hoje, também votaria da mesma 
forma e as minhas ideias seriam as mesmas. Com relação ao que foi 
mencionado pela Senhora Rita Márcia da comparação que fiz de um roubo 
de celular, não quis comparar o seu caso com o roubo de um celular, 
apenas fiz uma comparação que um erro não justifica outro, não quis, 
quando me pronunciei, de direcionar à pessoa da Rita Márcia. Tenho dito 
na Comissão da qual faço parte, mais os Vereadores Neudi Balancelli e 
Silvino Dalla Bona  se eu não tivesse lido no Processo esse caso que 
atingiu a Secretária não iria acreditar, pois sei da pessoa que a Rita Márcia 
sempre foi, trabalhadora e honesta e que não entendia como ela caiu nesse  
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erro. Concordo com algumas partes que a Senhora Rita Márcia falou, mas 
discordo de praticamente tudo o que foi colocado, pois não quis atingir a 
sua pessoa e sim de fazer o meu trabalho e independente de qualquer 
pessoa, irei continuar fazendo o meu trabalho de forma transparente. Como 
que iremos questionar aquilo que foi apontado pelo Tribunal de Contas, 
estando aí e documentado? Não tem como questionar. Não é o Vereador 
Valter, não é a Bancada do PP, não é a Bancada do PTB, enfim não é 
ninguém que está dizendo isso, mas sim é o Tribunal de Contas, estando 
comprovado no Processo, não podemos simplesmente nos omitir. Tenho a 
certeza que fizemos um trabalho técnico.  Errei várias vezes na minha vida 
e com certeza irei errar mais, não gostaríamos de errar, mas muitas vezes a 
vida nos apronta e eu já paguei pelos meus erros, assim as pessoas que 
cometem erros também têm a mesma obrigação de pagar, ainda mais 
quando se comete erros envolvendo o Erário Público e nessa situação o 
Erário Público foi prejudicado. Digo mais Secretária, se a Senhora acha que 
não errou, por que começou a devolver o dinheiro? Como que o município 
não foi prejudicado? Caso o Tribunal de Contas não tivesse apontado esse 
erro grave, a Senhora iria devolver o dinheiro? Não iria, ficaria por assim, 
eis a questão. Até entendo a sua defesa, a sua mágoa, não gostaria que 
ficasse magoada comigo, esta é uma opção da Senhora, mas está aí e não 
podemos fugir disso. No meu pronunciamento não falei somente de seu 
caso, praticamente todos os apontamentos foram erros graves e não 
podemos continuar com isso, não podemos admitir que os próximos 
Prefeitos, independente de partidos, cometam os mesmos erros, envolvendo 
Secretários, tem que haver mais responsabilidade. Concordo e aceito a sua 
mágoa pessoal comigo, mas não aceito a sua discordância com o meu 
trabalho, pois fiz um trabalho técnico, analisando o que estava no Processo, 
o que passou há dez anos atrás não cabe à minha pessoa analisar, foi o que 
o Tribunal apresentou no momento e fizemos a nossa avaliação baseados 
nisso, por isso que chegamos nessa conclusão: emitimos o nosso parecer, 
colocamos as nossas ideias e por final o voto. Por isso que fiz esse trabalho 
e se acontecer até que for Vereador, mais problemas dessa natureza, com 
certeza, sem ofender pessoas, o meu trabalho será direcionado sempre 
nessa linha da transparência. Disse e reafirmo: cometi erros e paguei pelos 
mesmos e a Rita Márcia também não está livre disso, se cometeu erros terá 
que pagar por eles, ninguém é diferente, ninguém é mais do que ninguém. 
Não adianta vir defender Prefeito, Secretários, pois o Processo está aí, o 
Ministério irá averiguar mais profundamente e se alguém achar que  
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estavam certos vamos aguardar o parecer do Ministério Público. Gostaria 
de dizer à Senhora Rita Márcia, nada pessoal contra a Senhora, apenas 
expus naquela sessão aquilo que aconteceu e estava acontecendo e, também  
por uma questão de justiça, pois quem prejudicou o Erário Público, quem 
prejudicou os cofres públicos tem que devolver sim, onde em Ipê faltam 
muitas coisas e não podemos privilegiar meia dúzia de pessoas, temos que 
fazer um trabalho que beneficie a grande maioria da população de Ipê. 
Conforme falei, se a Senhora ficou magoada sinto muito, porque tenho  
muita consideração pela sua pessoa, até pelos trabalhos que fez e continua 
fazendo, mas se voltasse novamente para a Câmara, as minhas ideias, o 
meu procedimento seria o mesmo, não retiro uma palavra e sempre disse 
aqui na Câmara aquilo que falo eu assumo, caso alguém tenha se sentido 
prejudicado a justiça está logo ali, é só buscar de seus direitos, é muito 
fácil. Não estou me defendendo, apenas que ficasse clara a minha posição 
com relação a esse Processo de Rejeição das Contas do Município de Ipê. 
Muito obrigado”. Vereador Neudi José Balancelli: “Inicialmente, gostaria 
de cumprimentar a Secretária Municipal de Educação Rita Márcia da 
Fonseca Cecatto; as Professoras Josmari e Silvana; Senhor Cláudio; 
Secretária Adriana; Assessor Jurídico Doutor Israel; colega Vereadora; 
colegas Vereadores; Senhor Presidente. Não poderia deixar de fazer um 
comentário com relação ao que foi colocado pela Secretária Rita Márcia, 
fazendo a sua defesa e digo Secretária Rita Márcia a sua defesa não precisa 
ser feita porque a população faz pela Senhora. O que foi dito pelo Vereador 
Valter que não retira o que falou, faz parte dele de não retirar, sempre 
afirma isso, mas eu não concordo com o Tribunal de Contas e volto a frisar 
que mesmo sendo aprovadas as Contas pelo Tribunal de Contas eles 
multam os Prefeitos, isso é de praxe. A história de lesar o Erário Público e 
que não foram  devolvidos os valores, reafirmo que está na tesouraria para 
quem quiser ver, tem cento e cinquenta mil reais para serem devolvidos, 
isso sim foram lesados os cofres públicos e não foi pago até hoje. Não irei 
me estender muito, mas pode ter a certeza Rita Márcia que a população lhe 
defende, a Senhora sabe dos índices de aprovação que a Secretaria de 
Educação tem perante a comunidade, um trabalho desenvolvido pela 
Senhora, à sua equipe e professores; desde a criação do município o que era 
a educação e o que é hoje, tem que ficar tranquila Rita Márcia, essa história 
de dizer por que está devolvendo, se tinha a certeza de não precisar 
devolver, conforme dito pelo Vereador Valter. Mas o Tribunal de Contas 
tem esse poder, eles chegam aí, fazem, acontecem, mandam devolver,  
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punem e vamos nos defender aonde se eles têm esse poder soberano, 
soberbo de fazer e acontecer com as coisas que eles acham que sejam 
certas, não adianta fazer defesa, e volto a frisar que não houve prejuízo ao 
Erário Público. Por isso, Rita Márcia, conforme já mencionei, fique 
tranquila, a população lhe defende, deixa falarem à vontade, uma pena que 
hoje não tem um circo armado como naquela sessão. Vamos erguer a 
cabeça e tocar o nosso trabalho, pois é trabalhando que se vence e é 
trabalhando que as pessoas reconhecem e entendem o trabalho. Muito 
obrigado”.  Vereador Itacyr Antonio Marcon : “Saúdo o Senhor Presidente; 
colega Vereadora; colegas Vereadores; Assessor Jurídico Doutor Israel; 
Secretária Adriana; uma saudação especial às pessoas que nos assistem. 
Parabenizo à Senhora Rita Márcia pela iniciativa de ter usado à Tribuna, 
pelas suas colocações que muitas pessoas deveriam ouvir, não somente nós 
Vereadores e as pessoas que nos assistem. Conforme coloquei naquela 
sessão de votação das contas, que respeito à opinião dos Vereadores, mas a 
forma que a Senhora colocou respeitamos. Fomos taxados de uma forma 
como se fossem os últimos acontecimentos mais graves ocorridos em todo 
o Brasil. Analisei da forma que já falei, até sobre recibos que foram 
comentados hoje, ficando bem esclarecido.  Mas o importante Rita Márcia 
é que cada qual que fez a sua colocação, como a Senhora hoje, entendemos, 
o povo sabe disso, mas não podemos deixar de colocar que erros 
acontecem,  os erros que aconteceram foram no intuito, às vezes de acertar 
devido ao trabalho corrido que se faz, mas nada que possa comprometer 
tanto; a transparência de nós Vereadores defendendo o Prefeito; algumas 
coisas colocadas pelo Vereador Neudi que o Tribunal de Contas aponta, 
embora sejam aprovadas as Contas. Assim Secretária, cabeça erguida, 
inclusive, fiquei surpreso naquele momento da votação por Vereadores 
terem feito colocações até para atingirem a nós diretamente, junto com o 
Prefeito, enfim, todo o grupo da Administração de uma forma que os erros 
fossem tão graves. Temos a certeza de um trabalho realizado e 
continuamos da mesma forma: de cabeça erguida e, com certeza, o 
progresso irá continuar em nosso município. Muito obrigado”. NA 
ORDEM DO DIA – Projeto de Lei nº 030/2012, de origem do Poder 
Executivo Municipal, o qual “Autoriza o Poder Executivo a receber em 
doação área de terras para o sistema viário do Município e dá outras 
providências”. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça, Redação 
Final, Orçamento e Finanças foi favorável. O Vereador Silvino Dalla Bona, 
Líder do Governo, manifestou-se saudando a todos os presentes e disse está 
bem explícito no projeto de lei que é simplesmente uma autorização para o  
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município receber área de terras para o sistema viário e para pagamento da 
escrituração. Após, o referido Projeto de Lei entrou em fase de votação, 
sendo aprovado por unanimidade pelos Senhores Vereadores. NAS 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Não houve inscrições. O Senhor 
Presidente solicitou, novamente, os Vereadores que não entregaram as suas 
declarações de bens que o façam junto à Secretaria da Câmara. Comunicou 
que devido ao período eleitoral, não haverá a programação com a Rádio 
Solaris. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, o Senhor 
Presidente declarou 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  
 
 
 
 
 
 
 
 


