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Relator Designado: Juiz Marcelo Krás Borges 
Relator: Juiz Hélio do Valle Pereira 
Recorrentes: Aldair Antônio Rigo, Lidaci Luterek Lopes Cromianski, Antônio Soster, 

Docimar Roque de Oliveira, Emerson Lair Krause 
Recorrida: Coligação "Todos Por Paial" (PSDB-PMDB-PSD-PSB) 

Ementa do voto vencedor: 

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO ABUSIVO DE 
MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. ART. 22 DA LEI 
COMPLEMENTAR N. 64/1990. FARTA DIVULGAÇÃO, EM 
PERIÓDICO LOCAL, DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS 
ELOGIOSAS A ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO, CANDIDATO 
A REELEIÇÃO. GRAVIDADE. CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA 
ABUSIVA. CASSAÇÃO DE DIPLOMA E INELEGIBILIDADE. 

Configura a utilização indevida dos meios de comunicação social a 
divulgação, em periódico local, de diversas matérias jornalísticas 
elogiosas ao prefeito, durante o período eleitoral, que caracterizam 
verdadeira propaganda de campanha, publicidade que beneficia 
indevidamente o candidato à reeleição e possui gravidade 
suficiente para caracterizar a conduta abusiva prevista no art. 22 
da Lei Complementar n. 64/1990. 

Ementa do voto parcialmente vencido: 

RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ELEITORAL. CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM OUTUBRO DE 
2011 DE REVISTA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - TEXTO 
QUE MENCIONA NOMES DE ADMINISTRADORES COM FOTOS -
FATO OCORRIDO UM ANO ANTES DA ELEIÇÃO E COM 
DISCRIÇÃO - FALTA DE GRAVIDADE. 

É corriqueiro que a publicidade institucional se preste a servir de 
verdadeira propaganda dos mandatários. O que a Constituição 
autoriza, porém, são meramente divulgações de cunho nobre -4 
"educativo, informativo ou de orientação social" (§ 1o do art. 37 da 
CF). Não se pode, entretanto, por mais repulsa que se tenha a esse 
tipo de expediente, que se confundam atos de improbidade e ilícito ae 
cunho político. Aqui, para que se tenha a dupla infração deve haver 
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gravidade (art. 22, inc. XVI, da Lei da Inelegibilidade), o que vale por 
algo eleitoralmente representativo. 

Na situação concreta, a revista impugnada foi veiculada no anterior. 
Além disso, as fotografias de personagens políticos eram minúsculas 
e existia - em termos de mais palpável ofensa à impessoalidade -
uma mensagem igualmente discreta do Prefeito e da Vice-Prefeita. 

NOTÍCIAS EM JORNAL DA REGIÃO QUE PRESTIGIAVAM A 
ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIGADOS - NOTÍCIAS QUE 
CONTINUARAM NO PERÍODO ELEITORAL - SUPOSTO 
CONTRATO ENTRE A PREFEITURA E O JORNAL PARA 
PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS FAVORÁVEIS AOS RECORRIDOS -
FALTA DE PROVA - NOTÍCIAS COM APARÊNCIA INFORMATIVA 
SOBRE OS ACONTECIMENTOS SOCIAIS E POLÍTICOS DO 
MUNICÍPIO - PERIÓDICO DE URBE VIZINHA E QUE DIVULGAVA 
NOTÍCIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO. 

Alegou-se, mas não se provou, que pequeno jornal interiorano fora 
contratado para divulgar notícias favoráveis aos mandatários 
públicos. O que surgiu concretamente é um estilo de imprensa pouco 
crítica, que se dedica sobretudo a notícias cotidianas, invariavelmente 
edulcoradas. Nada, entretanto, que revele um engendramento prévio 
ou que se confunda com propaganda política disfarçada. 

SUPOSTO USO DE MÁQUINAS PÚBLICAS E TERCEIRIZADAS EM 
PROPRIEDADES PARTICULARES SEM PAGAMENTO OU COM 
PAGAMENTO A MENOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE PERFIL 
ELEITOREIRO. 

Ainda que haja indícios da prestação de serviços em propriedades 
rurais sem pagamento, é temerário afirmar que houve propósitos 
políticos, antes transparecendo leniência do Chefe do Poder 
Executivo. Tanto não surge segurança quanto a fins escusos que o 
candidato adversário foi um dos beneficiados por essa prática 
assistencialista. 

POSSÍVEL REALIZAÇÃO DE SERVIÇO COM MÁQUINAS DA 
PREFEITURA DE PAIAL EM PROPRIEDADE SUPOSTAMENTE 
LOCALIZADA EM SEARA - COMPROVAÇÃO DE QUE 
ATUALMENTE A DITA PROPRIEDADE PERTENCE AO PRIMEIRO 
MUNICÍPIO. 

Além da falta de prova de intenções obscuras, as evidências/éfue 
estão nos autos são no sentido de que o local no qual a Prefeitura de 
Paial atuou, próximo à divisa com outro Município, está realmei/te em 
seu território. 

EXPOSIÇÃO DE MÁQUINA PÚBLICA ADQUIRIDA EM FRE 
PREFEITURA - PERÍODO ELEITORAL - ATIPICIDADE. 

vJTE A 

O simples fato de máquina recentemente comprada pela Prefeitura 
ser estacionada em frente à sua sede não tem relevância elércoral. 
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Além da apresentação de razoáveis justificativas técnicas, não se 
consegue confundir o fato com propaganda indevida ou uso 
imerecido de bens públicos. 

PALESTRA MOTIVACIONAL E COMÍCIO PROMOVIDOS POR 
COLIGAÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO - LOCAL DESTINADO À 
REALIZAÇÃO DE EVENTOS - PRAXE - COLIGAÇÃO AUTORA QUE 
TAMBÉM REALIZOU ENCONTRO POLÍTICO EM ESPAÇO 
ESTATAL. 

A sanção pelo uso de bens públicos em favor de campanhas políticas 
está na vedação de condutas assemelhadas ao peculato ou ao 
peculato-uso. Ceder local tradicionalmente destinado a eventos, 
ainda que para festejos políticos, não tem aquele perfil indevido, tanto 
mais sem nenhuma revelação de favoritismo partidário. 

DESLIGAMENTO DE SERVIDORA DE CONFIANÇA EM PERÍODO 
ELEITORAL - FALTA DE PROVA DE COAÇÃO - AUTORIZAÇÃO 
CONSTITUCIONAL - SERVIDORA TERCEIRIZADA QUE PEDIU 
DEMISSÃO APÓS A ELEIÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONDUTA 
VEDADA. 

Detentor de cargo em comissão ou de função de confiança está 
sujeito à livre exoneração. Não se reclama fundamentação ou se 
indagam motivos. É autorização total data ao Chefe do Poder 
Executivo. O que não pode haver é um mercadejar entre a 
permanência no cargo e o direito de voto. Mas sobre isso não existe 
prova, muito menos (de forma segura) de que outra servidora, 
terceirizada, tenha sido vítima de alguma forma de coação. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTAMENTO DO REQUERIMENTO. 

A regra é o desembaraçado acesso à jurisdição. Como decorrência da 
abstração do direito de ação, mesmo quem não tenha razão (que não 
possua o direito material em seu favor) pode demandar. É claro que um 
direito pode ser exercido abusivamente. Usa-se de expediente em 
princípio lícito para, de maneira velada, ser atingido propósito indevido. 
Daí as sanções por litigância de má-fé. De ordinário, entretanto, se 
presumirão os bons propósitos, ainda que se vejam teses que pareçam 
frágeis, desprovidas de maiores fundamentos técnicos. Além disso, um 
pouco de pragmatismo é válido. Uma disputa eleitoral acaba se 
estendendo - mesmo porque a legislação assim incentiva - aos tribunais. 
Os candidatos se digladiam nos autos, buscando intensamente defeitos 
que possam ser revelados em juízo e que venham a prejudicar os 
adversários. Essas demandas serão marcadas rotineiramente por tintas 
vermelhas, por ênfases fora do usual. Nem sempre se conseguirá - jou 
mesmo nunca! - um debate entre cavalheiros. Daí ser suportável/sob 
pena de intimidar ações que possam ter um fundo de correção, um/certo 
excesso, cabendo ao juízo decotar aquilo que revele algum abupo de 
linguagem ou de argumentação. 

Ademais, no caso concreto, tanto a ação não era temerária que 
amplo sucesso em primeiro grau. 

teve 
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RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR 
INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO. 

Vistos etc. 

A C O R D A M os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina, à unanimidade, em conhecer do recurso e, por maioria de votos, dar 
parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos: à unanimidade, dar provimento 
em relação aos fatos 3, 5 e 6; por maioria, dar provimento em relação ao fato 1 -
vencidos os Juízes Marcelo Krás Borges, Vanderlei Romer e Vilson Fontana; por 
maioria, dar provimento em relação ao fato 8 - vencido o Juiz Marcelo Krás Borges; 
e, por maioria, negar provimento em relação ao fato 2 - vencidos o Relator e os 
Juízes Sérgio Roberto Baasch Luz e Carlos Vicente da Rosa Góes -, mantendo a 
cassação dos diplomas e a declaração de inelegibilidade de Aldair Antônio Rigo e 
Lidaci Luterek Lopes Cromianski, nos termos do voto do Relator Designado, que fica 
fazendo parte integrante da decisão. 

Salacre Sessqes do Tribunal Regional Eleitoral. 

Florianópolis, 3\de novembro de 2014. 
/ \ 
/ 
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R E L A T Ó R I O 

Trata-se de recurso interposto contra a sentença proferida pelo Juízo 
da 61a Zona Eleitoral - Seara (Paial) que julgou procedente em parte pedido 
veiculado em ação de investigação judicial eleitoral, cassando os diplomas de Aldair 
Antônio Rigo e Lidaci Luterek Lopes Cromianski, respectivamente eleitos aos cargos 
de prefeito e vice-prefeito, declarando-os inelegíveis para as eleições que se 
realizem nos 8 anos seguintes e condenando-os, ainda, ao pagamento de multas, 
por violação aos arts. 41-A, 73 (incs. I, IV e VI, b, e §4°) e 74, todos da Lei 
9.504/1997, bem como ao art. 22 da Lei Complementar n. 64/1990. 

A inicial arrolou dez fatos praticados pelos recorridos que teriam 
maculado o pleito eleitoral: 

Fato 1: confecção de revista de publicidade institucional contendo 
nomes e fotografias do Prefeito Aldair Rigo, da Vice-Prefeita Lidaci Cromianski e de 
vereadores (Marinês Borer, Docimar de Oliveira, Arestides Pohl, Altir Oldoni, Antonio 
Soster, Adelar Locheiter, Ademar Weirich e Vamir Sander). O impresso teria sido 
distribuído por agentes comunitários de saúde. 

Fato 2: contratação do Jornal Folha Sete para publicação de notícias 
elogiosas à administração de Aladir Rigo e Lidaci Cromianski. Acrescenta que a 
frase "Paial um governo que faz", presente na publicidade institucional veiculada no 
dito jornal no dia 30 de junho de 2012, violou o §1° do art. 37 da Constituição 
Federal. 

Fato 3: contratação de empresa que forneceu máquina pesada, sendo 
que nos três anos anteriores de governo não houve necessidade de tal providência, 
além da prestação de serviços com máquinas da prefeitura e terceirizada em 
propriedades particulares sem pagamento dos beneficiários ou cobrança a menor. 
Houve, é dito ainda, a prestação de serviços com máquinas em propriedade rural 
localizada em Seara, pertencente a Maximino Decezare. 

Fato 4: distribuição de valores por meio de cheques do Município para 
de materiais de construção. 

Fato 5: exposição em frente à sede da Prefeitura de máquina pesada 
recém adquirida (retroescavadeira hidráulica). / 

Fato 6: utilização de bem público (Centro de Eventos Claudino L.ippert) 
para realização de palestra motivacional e de comício de encerramento da 
campanha. 
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Fato 7: os candidatos a vereador Emerson Krause, Antonio Soster e 
Dolcimar Roque de Oliveira patrocinaram e distribuíram camisetas com seus nomes 
gravados. 

Fato 8: pressão sobre duas servidoras para que fizessem campanha 
para Aldair Rigo e Lidaci Cromianski. Uma delas, incusive, foi exonerada do cargo 
em omissão. 

Fato 9: divulgação de falsas notícias imputando condutas criminosas a 
membros da coligação autora. 

Fato 10: Aldair Rigo efetuou a transferência de vultosas quantias à 
associação CooperPaial. 

Na contestação os investigados alegaram que a revista apenas 
noticiou as ações que foram implementadas pelo governo e que as fotografias lá 
presentes e as alusões a nomes não revelam abuso de poder político por promoção 
pessoal de modo a desequilibrar o pleito. 

Sob outro ângulo, negaram a existência de contrato entre a Prefeitura 
e o Jornal Folha Sete, frisando que as notícias apenas divulgaram os 
acontecimentos no município. Sustentam que a frase "Paial um governo que faz" 
não ofende o §1° do art. 37 da Constituição Federal nem faz a dita publicidade 
configurar propaganda antecipada. 

Por sua vez, a contratação de trator de esteira terceirizado ocorreu em 
razão da longa estiagem que acometeu o Município de Paial (e vários outros da 
região) e também pelo fato de a economia do local depender da agricultura e da 
pecuária. Nos anos anteriores houvera igualmente a contratação de outras 
máquinas terceirizadas, o que mostra que esse tipo de negócio administrativo é 
habitual no Município. Alertaram que nenhum serviço foi prestado gratuitamente, a 
menos que a obra tivesse interesse público. Além disso, alguns nomes citados na 
inicial não tiveram serviços prestados com máquinas e outros são desconhecidos. 
Esclareceram que a propriedade de Maximino Decezare, após a criação do 
município de Paial em 1995, pertence a este município, e não a Seara. 

De seu turno, os valores eventualmente recebidos da Prefeitura para 
aquisição de material de construção só eram concedidos após a emissão de estudo 
socioeconómico e enquadramento do solicitante na Lei Municipal 163/2002. í 

Já a escavadeira hidráulica permaneceu estacionada proximamente à 
Prefeitura porque a máquina não poderia rodar por mais de 500 metros pelo risco de 
deterioração da esteira. Outrossim, o Município não dispunha de caminhão-arancha, 
que é o adequado para transportá-la ou de local próprio para depósito. Muito\menos 
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havia, na época, operador treinado. Por tudo isso se optou por deixá-la onde ficou 
por ser local iluminado e mais seguro. 

A respeito da utilização de bem público para a realização de palestra 
motivacional e de comício de encerramento disseram que o Centro de Eventos 
Claudino Lippert é um centro comunitário em que lá se realizaram diversos bailes, 
almoços, comemorações e eventos coletivos. O referido centro de eventos está 
disponível para todos, tendo a Coligação autora, inclusive, utilizado outro bem 
público, o Ginásio de Esportes para a realização de encontro político. 

A respeito das camisetas dissertaram que as inscrições lá presentes 
não podem ser entendidas como propaganda eleitoral. 

Já quanto à ocorrência de coação das funcionárias Miriam Dargas e 
Sirlei Fátima dos Santos afirmaram que Miriam foi exonerada do cargo em comissão 
e que Sirlei não demonstrava conduta confiável pelo fato de remexer em papéis que 
estavam em cima das mesas da prefeitura. 

Aditaram que a AIJE não é adequada para apurar a suposta 
divulgação de falsas notícias imputando condutas criminosas a membros da 
coligação autora, pelo que protestaram pela inépcia da iniciai quanto ao ponto. 

De qualquer forma, negaram ser de sua autoria a confecção ou 
veiculação de material contendo informações a respeito da idoneidade do 
coordenador de campanha da coligação autora, Neri Pommerening. 

Foram ouvidas as testemunhas arroladas pela autora e pelos réus (fls. 
1.155-1.173). 

A Coligação e o Ministério Público requereram a realização de 
diligências (fls. 1.174-1.176 e 1.178). 

As partes e o Ministério Público apresentaram alegações finais (fls. 
1.196-1.270, 1.271-1.302 e 1.309-1.339). 

A Juíza Eleitoral julgou o pedido parcialmente procedente, tendo a 
parte dispositiva ficado redigida nos seguintes termos: 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos formulados 
pela Coligação Autora, para: 

a) reconhecer a INÉPCIA DA INICIAL e julgar extinto o processo sem 
julgamento do mérito, na forma do art. 267, inciso I e art. 295, inciso M 
ambos do Código de Processo Civil, tão somente com relação ao intitulada/ 
"Fato 9"; A 
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b) reconhecer, de ofício, a ILEGITIMIDADE PASSIVA ad causam da 
"COLIGAÇÃO UNIÃO POR PAIAL" (ora investigada), decretando-se, via de 
consequência, a extinção do processo sem resolução de mérito e excluindo-a 
da presente demanda, com fundamento no art. 267, VI, do Código de 
Processo Civil; 

c) julgar IMPROCEDENTE o pedido formulado pela Coligação "Todos Por 
Paial", com relação aos Fatos "4", "7" e "10", extinguindo o feito com 
resolução de mérito, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de 
Processo Civil; 

d) julgar PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido, pertinente ao "Fato 1", 
determinando a cassação e/ou cancelamento do diploma dos investigados 
ALDAIR ANTÔNIO RIGO e LIDACI CROMIANSKI, aplicando-lhes, 
igualmente, a sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 
8 (oito) anos subsequentes ao pleito de 2012, com fundamento no art. 74 da 
Lei n. 9.504/97 e art. 22 da Lei Complementar n. 64/90, e aplicar aos 
investigados DOCIMAR ROQUE DE OLIVEIRA e ANTOÔNIO SOSTER a 
pena de multa no importe de 5 (cinco) mil UFIR, com fundamento no art. 74 
da Lei n. 9.504/97 e art. 22 da Lei Complementar n. 64/90, adotado o 
princípio da proporcionalidade e razoabilidade; 

e) julgar PROCEDENTE o pedido, quanto ao "Fato 2", determinando a 
cassação e/ou cancelamento do diploma dos investigados ALDAIR ANTÔNIO 
RIGO e LIDACI CROMIANSKI, aplicando-lhes, igualmente, a sanção de 
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos 
subsequentes ao pleito de 2012, com fundamento no art. 74 da Lei n. 
9.504/97 e art. 22 da Lei Complementar n. 64/90; 

f) julgar PROCEDENTE o pedido, quanto ao "Fato 3", determinando a 
cassação e/ou cancelamento do diploma dos investigados ALDAIR ANTÔNIO 
RIGO e LIDACI CROMIANSKI, aplicando-lhes, igualmente, a sanção de 
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos 
subsequentes ao pleito de 2012, além da multa individual no valor de 10 (dez) 
mil UFIR, com fundamento no art. 73, inciso IV, e parágrafo 4o, da Lei n. 
9.504/97, art. 41-A da Lei n. 9.504/97 e art. 22 da Lei Complementar n. 64/90; 

g) julgar PROCEDENTE o pedido, quanto ao "Fato 5", determinando a 
cassação e/ou cancelamento do diploma dos investigados ALDAIR ANTÔNIO 
RIGO e LIDACI CROMIANSKI, aplicando-lhes, igualmente, a sanção de 
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos' 
subsequentes ao pleito de 2012, além da multa individual no valor de 10 (de/) 
mil UFIR, com fundamento no art. 73, inciso VI, alínea "b", e parágrafo 4°,ytía 
Lei n. 9.504/97, e art. 22 da Lei Complementar n. 64/90; / 

h) julgar PROCEDENTE o pedido, quanto ao "Fato 6", determinando a 
cassação e/ou cancelamento do diploma dos investigados ALDAIR ANTC NIO 
RIGO e LIDACI CROMIANSKI, aplicando-lhes, igualmente, a sançã 



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

RECURSO ELEITORAL N. 399-48.2012.6.24.0061 - CLASSE 30 - AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - 61a ZONA ELEITORAL - SEARA 
(PAI AL) 

inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos 
subsequentes ao pleito de 2012, além da multa individual no valor de 10 (dez) 
mil UFIR, com fundamento no art. 73, inciso I, e parágrafo 4o, da Lei n. 
9.504/97, e art. 22 da Lei Complementar n. 64/90; 

i) julgar PROCEDENTE o pedido, quanto ao "Fato 8", determinando a 
cassação e/ou cancelamento do diploma dos investigados ALDAIR ANTÔNIO 
RIGO e LIDACI CROMIANSKI, aplicando-lhes, igualmente, a sanção de 
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos 
subsequentes ao pleito de 2012, com fundamento no art. 41-A e parágrafo 2o 

da Lei n. 9.504/97 e art. 22 da Lei Complementar n. 64/90; 

j) e determinar a remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público de 
Santa Catarina, com atribuições perante a Comarca de Itá, para adoção de 
providências que a espécie comportar no tocante a possível prática de 
infração penal ou prática de ato de improbidade administrativa ou atentatório 
à Administração Pública. 

Nas suas razões, os recorrentes invocaram, preliminarmente, a 
deslealdade processual, a construção de factoides, a parcialidade das testemunhas 
e a ausência de prova da potencialidade dos fatos para alterar o pleito. 

Com relação ao mérito sublinharam ter havido recurso com relação 
apenas aos fatos julgados parcial ou totalmente procedentes pelo juízo de 1o grau. 
Nessa linha, disseram com relação ao Fato 1 (revista com publicidade institucional) 
não ter existido ofensa ao princípio da impessoalidade bem como abuso de poder 
político. 

Relativamente ao Fato 2 (veiculação de notícias supostamente 
elogiosas à administração de Rigo e Lidaci) afirmaram inexistir contrato com o dito 
periódico e que as notícias apenas divulgaram ações de interesse público. 

Sobre o Fato 3 (uso de máquinas públicas e terceirizada) afirmaram 
que existe no Município um programa que autoriza o uso de máquinas públicas em 
terrenos particulares e que a contratação de máquina de trator de esteira decorreu 
da estiagem que acometeu a localidade em 2012, sendo que a contratação de, 
máquinas pesadas pela Prefeitura é habitual e que nenhum serviço foi prestadyo 
gratuitamente, muito menos em troca de voto. / 

No pertinente ao Fato 5 (exposição proximamente à sede da Prefeitura 
de retroescavadeira explicaram que o município não dispunha, à época, de 
caminhão-prancha, indicado para o transporte daquele tipo de máquina, aditando 
que hoje a Prefeitura já tem o referido caminhão. Quanto ao fato de a máquina 
ter sido recolhida à garagem disseram que isso ocorreu pelo fato d 
municipalidade não dispor de espaço para abrigar a referida máquina (grandí 
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altura e largura), lá permanecendo o equipamento em razão de o local ser iluminado 
à noite evitando dessa forma, a ação de vândalos. 

No que diz respeito ao Fato 6 (utilização do Centro de Eventos 
Claudino Lippert - bem público - para a realização de dois eventos), frisaram que 
em Paial não há espaço privado capaz de sediar evento com número razoável de 
pessoas, tanto que a coligação autora utilizou de local semelhante, igualmente 
público (Ginásio de Esportes da Linha Salete), para realizar um ato final de 
campanha. Explicaram que ou o evento se realiza em um desses locais, ou então a 
céu aberto. Sobre a palestra motivacional, essa não pode ser interpretada como 
uma vantagem data ao eleitor de Paial e que é vedada por lei, pois, apesar de 
aberta ao público em geral, era destinada às pessoas que trabalhavam na 
campanha. 

Sobre o Fato 8 (coação de funcionárias públicas para fazerem 
campanha para Aldair Rigo e Lidaci Cromianski) apontaram que Miriam Dargas 
exercia uma função de confiança na Prefeitura e a sua exoneração não é conduta 
vedada pela legislação eleitoral, explicando que o desligamento ocorreu porque a 
referida servidora passou a fazer campanha para o adversário do Prefeito, fazendo 
cessar, dessa forma, a confiança que se depositava nela. A faxineira Sirlei, por sua 
vez, era contratada de empresa terceirizada que prestava serviços gerais à 
Prefeitura. 

Pediram o provimento do recurso para julgar a ação totalmente 
improcedente. 

Em contrarrazões, a coligação recorrida rebateu pontualmente as 
alegações recursais, pedindo o desprovimento do recurso para manter na íntegra a 
sentença. 

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou no sentido de 
conhecer e desprover do recurso ao argumento de que "os fatos em análise nestes 
autos são gravíssimos, uma vez que não se pode olvidar que, às expensas do Potier 
Público, os atos perpetrados pelos recorrentes abalaram a igualdade de condições 
que deve existir na disputa eleitoral entre aqueles que se dispõem a concoírer a 
cargo eletivo". / 

V 
10 
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O SENHOR JUIZ MARCELO KRÁS BORGES: 

Pedi vista dos autos, apesar do voto muito bem fundamentado do Juiz 
Hélio do Valle Pereira - que analisou minuciosamente o extenso processo e as 
condutas pelas quais os recorrentes haviam sido condenados no Juízo de primeiro 
grau -, por possuir entendimento diverso de Sua Excelência a respeito de alguns 
fatos comprovadamente ocorridos no Município de Paial e que, na minha visão, 
possuiriam aptidão para interferir nas Eleições de 2012. 

Registro que o Relator analisou com precisão as provas dos autos e, 
por isso, acompanho Sua Excelência com relação aos Fatos n. 3, 5 e 6. 

a) Entretanto, com relação ao Fato 1. entendo que se configura, 
realmente, o abuso do poder de autoridade, tendo em vista que a publicidade 
institucional (fls. 60/72), custeada, portanto, pelos cofres públicos do Município de 
Paial, desbordou do "caráter educativo, informativo ou de orientação social" exigido 
pelo § 1o do art. 37 da Constituição da República, para incidir na promoção pessoal 
dos então prefeito e vice-prefeita - vedada pelo mesmo dispositivo -, que no ano 
seguinte seriam candidatos à reeleição. 

Ao autorizar esse tipo de propaganda, que não traz apenas publicidade 
das obras e serviços públicos, mas seus nomes, fotografias e mensagens que os 
enaltecem e criticam antigas administrações do município, os recorrentes incidiram 
no abuso de poder previsto no art. 74 da Lei n. 9.504/1997, que dispõe: 

Art. 74. Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no art. 
22 da Lei Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990, a infringência 
do disposto no § 1o do art. 37 da Constituição Federal, ficando o 
responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do registro ou do 
diploma. 

Nesse sentido, destaco, da sentença proferida pela Juíza Maria Luiza 
Fabris, que muito bem tratou da questão, as seguintes passagens: 

No caso concreto, trata-se de distribuição de material ("intitulada revista") pela 
Prefeitura Municipal de Paial, frise-se custeada pelo erário (e não patrocjpíada 
pelo próprio, candidato, partido ou coligação como material de campanha), 
em período anterior à eleição, cuja matéria, conteúdo e fotos, aícabam 
transcendendo ou mesmo exorbitando a permitida publicidade institucional 
nos moldes estabelecidos pela Constituição Federal, de cunho eleitoral. 

Não há dúvida que o material contempla conteúdo informativD ou de 
orientação social. Entrementes, contempla nomes, conteúdo e imagens que 

V O T O (parcialmente vencedor) 
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permitem a conclusão que fora levado a efeito, mediante distribuição 
abrangente no município, para promoção pessoal justamente da autoridade 
pública, então candidata à reeleição ao cargo de Prefeito Municipal. 

(...) 

A respeito, colhe-se da "revista" composta por 14 (quatorze) folhas ou 28 
(vinte e oito) páginas, que já na segunda página contempla a emissão de 
texto sob o seguinte título: "Mensagem do Prefeito", com referência expressa, 
ao final, dos nomes de "Aldair Rigo - Prefeito e Lidaci Cromianski - Vice 
Prefeita", constando expressões louvando os feitos da administração 
municipal, proclamando "Nossa Cidade mudou! O asfalto chegou [...] As 
obras de infraestrutura não param sequer nos dias chuvosos" (fl. 59, verso), 
situação que refoge a necessária e exigida impessoalidade. Da mesma forma, 
na página e folha seguinte, consta novamente menção expressa ao Prefeito e 
Vice-Prefeita (candidatos à reeleição e ora investigados), quando do assunto 
"Profissionais da Administração", consignando "A Secretaria de Administração 
e Finanças conta com profissionais de diversas áreas [...] Comandados pelo 
prefeito Aldair Rigo e a vice prefeita Lidaci Cromianski, supervisionados pelo 
Secretário Antônio Soster, esses profissionais vem desenvolvendo excelente 
trabalho junto ao administrado" (fl. 60), igualmente, observa-se utilização de 
promoção pessoal em detrimento de administrações passadas, nas 
referências "A cidade foi loteada ainda quando do distrito de Itá, nos anos 80 
e a grande maioria das Ruas não estavam abertas, bem como faltava toda a 
infraestrutura. A Administração arregaçou as mangas e abriu as ruas e 
construiu rede elétrica [...]" e ainda "A cidade estava há cinco anos sem 
receber investimento de infraestrutura básica, a Administração com muito 
esforço buscou recursos [...]" (fl. 67). Do mesmo modo, valendo-se ainda do 
uso de foto de Secretário Municipal ("Kiki"), consigna que "A transformação 
de Paial iniciou e era esperada há muitos anos [...]" (fl. 71). Não obstante, tal 
como afirmado na inicial, "Aldair Rigo aparece nas fotografias de capa e 
página 15; [...] Docimar de Oliveira, vereador, p. 05; [...] Lidaci Cromianski, 
vice-prefeita, p. 10; e Antonio Soster, vereador, p. 26" (fl. 5). Tais 
circunstâncias identificadas, conteúdo, imagens e nomes, demonstram 
situação de flagrante promoção pessoal, suficiente o bastante para beneficiar 
o então Prefeito Municipal e Vice-Prefeita, Aldair Rigo e Lidaci Cromianski, 
justamente candidatos à reeleição. 

(...) 

Conclui-se, portanto, que a intitulada "revista", patrocinada pela Prefeitura 
Municipal de Paial, de considerável extensão visual e promoção pessoal, 
extrapola sua utilização como meio de publicidade institucional do município 
ou mesmo os parâmetros estabelecidos na Constituição Federal, ex vi do art. 
37, §1°. Nessa linha, "A publicidade institucional somente pode ser realizada 
nos termos do caput e do § 1o do art. 37 da Constituição Federal, ou sejaJL 
sem que nela esteja contida qualquer forma de identificação direta ou indireta \ \ 
do administrador, conforme jurisprudência do Supremo-Tribunal Federal (R E \ J 

i\z 
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n° 191.668, rei. Min. Menezes Direito, julgamento em 15.4.2008, Primeira 
Turma. DJE de 30.5.2008)." (TSE - Respe 66230, Monguaguá-SP. Relator 
Min. Henrique Neves da Silva. DJe 01.07.2013). 

E mais, a inobservância do princípio da impessoalidade resta caracterizada 
de forma patente, afetando a necessária isonomia e igualdade entre 
candidatos na disputa eleitoral. A forma da redação, a veiculação das 
imagens e nomes, enaltecendo as ações administrativas com compasso com 
a promoção pessoal do Prefeito e Vice-Prefeita (ora investigados), além de 
demais investigados (candidatos a vereador), desnaturam o caráter educativo 
e informativo, finalidade maior da publicidade. Indubitavelmente, tais 
situações verificadas, proporcionadas pela veiculação e distribuição da 
"revista", com conotação flagrantemente no campo eleitoral, acarreta direto 
benefício as autoridades à frente do executivo (justamente ora investigados, 
candidatos à reeleição). Em apertada síntese, entende-se evidenciado o 
desvirtuamento de publicidade institucional para fins de promoção dos 
investigados, notadamente pela conduta do agente público que, valendo-se 
de sua condição funcional, beneficiou sua candidatura, em manifesto desvio 
de finalidade, afetando a normalidade e a legitimidade das eleições e 
caracterizadora de verdadeiro abuso de poder politico, para, fins eleitorais1. 
Por fim. "Fatos anteriores ao registro de candidatura podem, em tese, 
configurar abuso de poder político, desde que presente a potencialidade para 
macular o pleito, porquanto a Justiça Eleitoral deve zelar pela lisura das 
eleições. Precedentes." (TSE - RCED 661. Aracaju - SE. Rei. Min. Aldir 
Guimarães Passarinho Júnior. DJe 16.02.2011). 

(...) 

Da mesma forma, a partir de material publicitário de visível qualidade 
superior, cuja confecção e distribuição não teve qualquer custo para os 
candidatos e para a coligação (já que os custos foram suportados pelo erário 
municipal), a exposição, texto, mensagem e fotos, inclusive do atual prefeito e 
ora investigado, permite-se alcançar a ideia de continuidade do mandato do 
executivo municipal, em vista da eleição vindoura. Nesse contexto, na figura 
do prefeito deságua toda a exaltação aos pontos positivos do município e da 
atual gestão municipal, configurando inegável promoção pessoal e de alta 
eficácia eleitoral. 

Nesse sentido: Publicação que transbordou os parâmetros permitidos, 
ultrapassando o caráter meramente informativo para caracterizar o 
desvirtuamento de propaganda institucional, delimitada pelo artigo 37,/% 1o, 
da Constituição Federal. Conteúdo com estrita vinculação à imagem do 
prefeito, candidato à reeleição, sugerindo, dissimuladamente, a idéia de 
continuidade da administração." (TRE-RS. RE 561-53.2012.6.21 0020. 
Erechim. Rei. Desa. Elaine Harzheim Macedo. Sessão 29.11.2012). / 
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De fato, os textos destacados na sentença são típicos da propaganda 
eleitoral, nesse caso realizada antes da data permitida pela legislação eleitoral, o 
que é proibido a qualquer futuro candidato, e, o mais grave, paga pelos cofres 
públicos. Isso, além dos prejuízos causados ao erário, que devem ser apurados no 
foro competente, acarretou injusto e irreparável dano à isonomia do pleito que se 
seguiria, suportado pelos demais candidatos que não puderam fazer propaganda 
eleitoral antecipadamente - pois a legislação eleitoral veda -, nem utilizar recursos 
públicos para a promoção de suas candidaturas. 

Muito embora a revista em questão tenha sido editada em outubro de 
2011 e essa distribuição, conforme consta dos autos, tenha ocorrido ainda naquele 
ano, entendo que a conduta ostenta a gravidade requerida pelo inciso XVI do art. 22 
da Lei Complementar n. 64/1990 para caracterizar o abuso do poder de autoridade, 
pois, ainda que possa ter ficado restrita somente àquele período, a publicidade 
apresentou, de maneira subliminar, as razões pelas quais os administradores e 
futuros candidatos à reeleição deveriam ser considerados os mais preparados para 
assumir o cargo, apontando, inclusive, falha de prefeitos anteriores - possivelmente 
futuros candidatos opositores ou seus aliados -, promovendo uma reflexão 
antecipada acerca de ser essa administração, e não as anteriores, a melhor para 
gerir os rumos do município no futuro, e colocando os candidatos à reeleição em 
posição de vantagem para o início da campanha eleitoral. 

A realização da propaganda aproximadamente um ano antes da 
eleição não pode ser descartada como apta a produzir efeitos no eleitorado. Não 
fosse isso, desnecessária a existência, na legislação eleitoral, de proibição para a 
realização de propaganda eleitoral antes do prazo (art. 36 da Lei n. 9.504/1997), 
expediente amplamente usado por candidatos, sob diversos pretextos, como 
outdoors de felicitações por datas comemorativas e entrevistas concedidas a rádios, 
televisões e jornais. Se há candidatos que se valem desses artifícios, forçoso 
reconhecer que, muito embora o lapso temporal, a publicidade surte efeitos. 

Nesse mesmo contexto, a publicidade institucional, denominada 
geralmente de "prestação de contas" pelos governos. Muito embora, na maioria das 
vezes, a propaganda governamental não divulgue nomes, símbolos ou imagens 
caracterizadoras de promoção pessoal, essas "prestações de contas" são feitas ao 
final do terceiro ano ou no início do quarto ano de mandato (portanto, antes da 
eleição), mostrando um apanhado de todas as obras e serviços realizados - reais ou 
não -, sob o pretexto de dar publicidade aos atos governamentais, mas que, na 
verdade, possui objetivos eleitoreiros claros. Se o escopo fosse somente realizar 
essa prestação de contas geral, de todos os atos de governo, deveria ela ser 
veiculada depois da eleição, no final do último ano de mandato, quando o término da 
gestão até poderia justificar uma prestação de contas. Mas a publicidade vem/ 
invariavelmente, ao final do terceiro ano do mandato ou no primeiro semestre dp 
quarto ano, um pouco antes da eleição. 

14 
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É óbvio que, quanto mais próximo do pleito, mais a propaganda surte 
seus efeitos; daí o legislador ter estabelecido um limite de gastos com publicidade 
institucional para o ano da eleição (art. 73, VII, da Lei n. 9.504/1997), com a 
finalidade de impedir o gasto exagerado de recursos com publicidade no primeiro 
semestre, quando ela ainda é permitida, que, no final, serve para promover o 
governante e garantir a sua reeleição ou sua sucessão. No entanto, há a vedação de 
veiculação da propaganda institucional nos três meses que antecedem o pleito (art. 
73, VI, "b", da mesma lei) e, além disso, não descuidam os candidatos da 
possibilidade de serem processados, como no caso concreto, por abuso do poder de 
autoridade por atos ocorridos antes do período eleitoral, sendo necessário, portanto, 
distanciar um pouco mais a publicidade do ano eleitoral, razão pela qual publicidade 
institucional como a que está em discussão passou a ser divulgada no ano anterior. 

No entanto, os futuros candidatos não realizariam propaganda eleitoral 
antecipadamente, quer com seus próprios recursos, quer, como nesse caso, com 
verbas públicas, correndo o risco de serem penalizados pela Justiça Eleitoral, se a 
publicidade não produzisse nenhuma influência no eleitorado. Nesse sentido, deve-
se comparar a publicidade institucional e eleitoral com a comercial. É a exposição 
constante da marca na mídia que a tornará conhecida, que incutirá a ideia de que 
ela é boa e confiável e que fará com que, quando o consumidor precisar, ele opte 
por ela ao invés da concorrente. Essas técnicas de marketing, não tenho dúvida, 
justificam a publicidade institucional e a propaganda eleitoral antecipada, que são 
subliminares, mas cumprem com a eficiência a missão de incutir no eleitorado a 
mensagem de que o futuro candidato é o mais adequado para ocupar o cargo. 

Nesse sentido, transcrevo trecho do voto condutor do Acórdão n. 
24.008, de 16.09.2009, de relatoria da Juíza Eliana Paggiarin Marinho: 

A propaganda antecipada e a institucional que fere o art. 37, § 1o da 
Constituição da República, como são proibidas, não são realizadas de 
maneira clara como a propaganda eleitoral divulgada pelos meios e no 
período permitidos. Nelas, a intenção dos futuros candidatos é divulgar seus 
nomes ao eleitorado sem, contudo, revelar todos os componentes da 
propaganda, como a notícia da candidatura, o cargo em disputa, o nome do 
partido e o pedido de voto propriamente dito, porque isso é expressamente 
vedado. Por isso, a propaganda realizada por esses meios escusos é 
subliminar, dissimulada, disfarçada de outro ato, como por exemplo, úd 
felicitação pela passagem de alguma data comemorativa. / 

A publicidade institucional que apresente "nomes, símbolos ou imagens 
que caracterizem promoção pessoal" de ocupantes de mandatos eletivos, vedada 
pela própria Constituição Federal, possui sempre, no meu entendimento, o obj Btivo 
de angariar a simpatia do eleitor, ainda que realizada fora do período eleitora íi\ou 
mesmo distante dele e, nesse aspecto, entendo que a conduta é grave, causa 

Ms 
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desmotivado desequilíbrio entre os concorrentes, além, é claro, de constituir 
financiamento ilegal de campanha. 

Há precedente deste Tribunal em que um dos motivos da condenação 
por abuso de poder foi a quebra do princípio da impessoalidade na propaganda 
institucional. Transcrevo sua ementa: 

- RECURSO - ELEIÇÕES 2012 - INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL -
PRELIMINARES DE INÉPCIA RECURSAL E INOVAÇÃO DA CAUSA DE 
PEDIR - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE ABUSO DO PODER POLÍTICO (LEI 
COMPLEMENTAR N. 64/1990, ART. 22) E PRÁTICA DE CONDUTA 
VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHA ELEITORAL (LEI N. 
9.504/1997, ART. 73, VII) - REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM 
PUBLICIDADE NO PRIMEIRO SEMESTRE DAS ELEIÇÕES ACIMA DO 
LIMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LEI - VALOR DAS DESPESAS 
REALIZADAS EQUIVALENTE AO TOTAL DOS GASTOS LIQUIDADOS 
PELA MUNICIPALIDADE - LIMITE CALCULADO COM BASE NA MÉDIA 
SEMESTRAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS NOS 03 (TRÊS) ANOS 
ANTERIORES AO PLEITO - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E 
TELEOLÓGICA DO DISPOSITIVO - NECESSIDADE PREMENTE DE 
RESTRINGIR O USO ABUSIVO DE VERBAS PÚBLICAS COM MATERIAL 
PUBLICITÁRIO - UTILIZAÇÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO 
MUNICÍPIO PARA PROMOÇÃO PESSOAL - DISTRIBUIÇÃO DE 
LIVRETOS CONTENDO MENSAGENS COM CONOTAÇÃO 
FLAGRANTEMENTE ELEITOREIRA - OFENSA AO PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL DA IMPESSOALIDADE NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS 
DE GOVERNO (CR, ART. 37, § 1o) - ILICITUDES IMPUTADAS 
DEVIDAMENTE COMPROVADAS - APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE 
MULTA, CASSAÇÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURA E 
INELEGIBILIDADE - PROVIMENTO. 

A teor do inciso VII do artigo 73 da Lei n. 9.504/1997, os agentes públicos, no 
primeiro semestre do ano da eleição, não podem liquidar recursos referentes 
a despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou 
municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que 
excedam a média semestral dos gastos liquidados nos 03 (três) últimos anos 
que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente anterior à eleição. 

Configura abuso do poder político reprimido pela legislação eleitora 
(Lei Complementar n. 64/1990, art. 22) a distribuição de livretes 
custeados com recursos públicos contendo dados e fotografias das 
obras realizadas pela prefeitura, nas quais as informações institucionais 
são apresentadas com o uso de frases de efeito, similares às manchetes 
utilizadas nos meios de comunicação sociais, bem como declarações^ Je 
moradores locais que buscam, a toda evidência, exaltar a atuaçacf 
eficiência da atual gestão municipal. 
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E isso porque "o caput e o parágrafo 1o do artigo 37 da Constituição 
Federal impedem que haja qualquer tipo de identificação entre a 
publicidade e os titulares dos cargos alcançando os partidos políticos a 
que pertençam. O rigor do dispositivo constitucional que assegura o 
princípio da impessoalidade vincula a publicidade ao caráter educativo, 
informativo ou de orientação social é incompatível com a menção de 
nomes, símbolos ou imagens, aí incluídos slogans, que caracterizem 
promoção pessoal ou de servidores públicos. A possibilidade de 
vinculação do conteúdo da divulgação com o partido político a que 
pertença o titular do cargo público mancha o princípio da 
impessoalidade e desnatura o caráter educativo, informativo ou de 
orientação que constam do comando posto pelo constituinte dos 
oitenta" (RE n. 191.668, de 15.04.2008, Min. Menezes Direito). 

Não há negar, outrossim, a gravidade da conduta por conta da 
significativa capacidade de impulsionar e emprestar força à imagem do 
agente político beneficiado de maneira ilegítima e, com isso, 
desequilibrar a igualdade de condições dos candidatos à disputa do 
pleito (TSE, AgR-AI n.12028, de 27.04.2010, Min. Aldir Guimarães 
Passarinho Júnior). 

(Acórdão n. 27940 de 19/12/2012, Relator Juiz Eládio Torret Rocha). 

Registro, por lealdade, que a propaganda institucional, no caso julgado 
no precedente citado, havia sido distribuída no ano eleitoral. Isso, no entanto, não 
afasta o meu entendimento para o caso concreto, de que, mesmo o material de 
propaganda tendo sido distribuído no final de 2011, poderia influenciar o pleito de 
2012. 

Dito isso, entendo que a sentença deve ser mantida nesse ponto, pois 
a publicidade em questão possui verdadeiramente vários elementos de promoção 
dos recorrentes e, distribuída em um município pequeno, ainda que no final de 2011, 
é capaz de gerar a quebra da isonomia entre os concorrentes, ainda mais quando se 
verifica que quem fez a distribuição do material publicitário foram agentes 
comunitárias de saúde, conforme registrou o Procurador Regional Eleitoral: 

E o agravamento da conduta está ainda mais evidenciado em razão da 
distribuição maciça da revista objurgada mediante a utilização das agentes 
comunitárias de saúde, as quais fizeram chegar o referido material ày 
totalidade das residências no Município de Paial. 

Assim, nesse ponto, pedindo licença ao Relator, entendo que o recurâb 
deve ser desprovido com relação aos recorrentes Aldair Antonio Rigo e Lida dí 
Luterek Lopes Kromianski e provido, no que diz respeito a Docimar Roque ce 
Oliveira e Antônio Soster, para se afastar a multa aplicada, tão somente porque e 

7 
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relação ao abuso de poder não prevê a legislação eleitoral a aplicação de sanção 
pecuniária. 

b) Também ouso divergir do voto do Relator com relação ao Fato n. 2. 

Compartilho do entendimento do Juiz Hélio do Valle Pereira quando 
afirma que não há prova de que o jornal Folha Sete tenha sido contratado pelo 
município para divulgar notícias do Executivo Municipal, e que, muito embora haja 
indícios de irregularidades no procedimento licitatório que culminou com a contração 
da Rádio Belos Montes, isso não comprova a contratação do jornal Folha Sete. 

Todavia, é fato que a Rádio Belos Montes, efetivamente contratada 
para transmitir, semanalmente, boletim informativo da municipalidade, possui os 
mesmos proprietários daquele jornal, funcionando, inclusive, no mesmo prédio. 

Mesmo não havendo, de acordo com as provas dos autos, um contrato 
formal ou pagamento pelos cofres públicos do jornal Folha Sete para a divulgação 
de matérias da Prefeitura de Paial, o referido jornal veiculou notícias relacionadas ao 
Executivo Municipal - o que não é proibido -, mas de modo a promover o prefeito e a 
vice-prefeita candidatos à reeleição, fazendo verdadeira propaganda da 
administração dos recorrentes. 

Durante o ano eleitoral e no imediatamente anterior, além da total 
ausência de críticas a ações do Município de Paial, mesmo quando noticiadas 
irregularidades investigadas pelo Ministério Público, Tribunal de Contas e Vigilância 
Sanitária, por exemplo, verifica-se que o jornal procurava destacar, em praticamente 
todos os assuntos, a opinião e a atuação do prefeito e da vice-prefeita, sempre de 
uma forma positiva, quaisquer que fossem os problemas ou dificuldades enfrentados 
pela Administração. 

Destaco, como exemplo, apenas alguns dos títulos de notícias 
divulgadas no ano eleitoral, o suficiente, a meu sentir, para demonstrar o teor das 
matérias: 

O prefeito Aldair Rigo projeta novas ações para 2012 

Município trabalha para melhorar resultado no ensino 

Estradas em boas condições 

Saúde é reconhecida 

Capacitação constante 

Trabalho social realizado 
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Incentivo à educação 

Município investe para melhorar índices educacionais 

Município investe para beneficiar população do campo 

Município vive momento de perspectivas positivas 

Melhorias na infraestrutura 

Auxílio aos produtores 

Saúde é premiada 

A matéria intitulada "Município vive momento de perspectivas 
positivas", por exemplo, referia-se ao aniversário de emancipação política do 
município e nela o prefeito, entrevistado, falou sobre várias obras e serviços 
implementados em sua administração e inclusive de metas futuras, isso na edição 
do dia 30 de junho de 2012, prazo final para a realização das convenções para a 
escolha de candidatos para a eleição daquele ano, quando já em curso, portanto, o 
processo eleitoral. 

Todas as matérias estão integralmente transcritas no voto do Relator. 

Entendo que as reportagens divulgadas no periódico, da forma que 
foram redigidas, transcendem a tarefa de informar e ultrapassam os limites da 
liberdade de expressão e de manifestação do pensamento para desbordar em uso 
abusivo dos meios de comunicação, previsto no art. 22 da Lei Complementar n. 
64/1990. 

Nesse sentido, destaco trecho da ementa do Acórdão n. 28.847 de 
30/10/2013, da relataria do Juiz Marcelo Ramos Peregrino Ferreira, que bem 
explicita a divisa entre a liberdade de expressão e o abuso de meio de comunicação 
social na esfera eleitoral: 

O uso indevido dos meios de comunicação social não se confunde com o 
direito de crítica e a liberdade de expressão, mas se resume à efetiva, 
utilização da imprensa em prol de uma determinada candidatura^ 
enaltecendo-a ou censurando-a, com o fito de desequilibrar o pleito em favor 
de específica pessoa, partido ou coligação. "O entendimento consagrado ma 
jurisprudência desta Corte é de que os jornais e os demais veículos 
impressos de comunicação podem assumir posição em relação aos piei os 
eleitorais, sem que tal, por si só, caracterize propaganda eleitoral ilíci a". 
(RESP n. 18.802/AC, DJ de 25.5.2001, Rei. Min. Fernando Neves). 
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Na mesma linha, o parecer do Procurador Regional Eleitoral, do qual 
transcrevo o seguinte trecho: 

(...) 

Está evidenciado nos autos que os mencionados recorrentes, tencionando a 
reeleição, por meio da contratação da editora Belos Montes, proprietária do 
Jornal Folha Sete, levaram a efeito o plano arquitetado e beneficiaram-se com 
o uso indevido de meio de comunicação social e abuso de poder político. 

Os fatos circunscrevem-se à divulgação de matérias extremamente 
tendenciosas em favor dos recorrentes candidatos à chapa majoritária, 
porém, mascaradas de jornalismo informativo, mediante a divulgação maciça 
das ações, obras, realizações e programas da gestão de Aldair Rigo, com o 
objetivo de enaltecer a imagem do Chefe do Executivo municipal conforme as 
provas acostadas aos autos: 

E assim sucessivamente, como demonstram as provas acostadas às fls. 74 a 
165, ocorreu uma avalanche de verdadeira propaganda eleitoral em favor dos 
recorrentes, disfarçada de matéria jornalística, com destaque aos feitos, 
projetos, obras e programas e entrevistas realizadas com Aldair Rigo, além de 
fotografias em dimensões consideráveis em relação à página do periódico, 
em um verdadeiro deboche das normas eleitorais, caracterizando abuso de 
poder político e econômico, além do uso indevido dos meios de comunicação 
social. 

Analisando-se a prova documental e confrontando-a com o depoimento 
testemunhal, infere-se que conduzem para a idêntica conclusão à qual 
chegaram o Ministério Público Eleitoral de Primeiro Grau e o Juízo a quo. 

Eis o que afirmou em audiência judicial, sob compromisso, o Diretor Gerente 
do Jornal, Décio Carlos Pandolfi (CD de fl. 1173): 

Dr. Wilson (09m56s): A Rádio Belos Montes ela faz parte do grupo Folha Sete? I 

Décio: Na verdade, é assim. Os sócios são os mesmos. Mas as empresas sã 

(...) 

(...) 

um grupo? 

diferentes. 

Dr. Wilson: São distintas? 

Dr. Wilson: Atuam no mesmo lugar? 

Décio: Mas os sócios são os mesmos. 
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Décio: Até tem. Na nossa distribuição as salas são separadas, mas o prédio é o 
mesmo, que todos sabem fica aqui ao lado. 

Dr. Wilson: A equipe jornalística é diferente, embora seja comum em alguns 

Décio: Ela, exatamente, algumas pessoas acabem fazendo um trabalho aqui, ali, 
mas em geral as equipes são diferentes. 

Assentado o quadro probatório acima delineado, sobre o alegado abuso de 
poder e dos meios de comunicação invocado pela Coligação recorrida, não se 
desconhece que a livre manifestação do pensamento e a liberdade de 
imprensa ostentam outros contornos frente aos valores constitucionais 
expressamente defendidos pelo Direito Eleitoral, que visa a garantir a lisura 
das eleições e a equidade no manejo da propaganda eleitoral, de modo a 
garantir a igualdade entre os candidatos, evitando-se o abuso do poder 
econômico, político e dos meios de comunicação. 

Sobre esse tema, transcreve-se o seguinte precedente do Tribunal Superior 
Eleitoral - TSE: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. SEGUIMENTO 
NEGADO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO NÃO INFIRMADA. PROGRAMA 
DE RÁDIO. OPINIÃO CONTRÁRIA A CANDIDATO. REEXAME. LIBERDADE DE 
IMPRENSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 

Incumbe ao agravante a correta formação do agravo. Para que o agravo obtenha 
êxito, o agravante deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão que 
visa reformar. 

A liberdade de manifestação do pensamento, garantida pela Constituição 
Federal, e a liberdade de imprensa são princípios equivalentes, na ordem 
constitucional, aos da lisura e legitimidade dos pleitos e igualdade dos 
candidatos, que visam à garantia do equilíbrio da disputa eleitoral. 

Agravo Regimental conhecido e não provido. 

(Agravo Regimental em Agravo de Instrumento - AAg n. 5480 - TSE, Relato^ 
Ministro Luiz Carlos Lopes Madeira, publicado no DJ de 22.04.2005, p. 154/-
grifou-se). / 

No caso em apreço, a publicidade impugnada foi levada efeito pelo Jornal 
'Folha Sete', o qual abusou de meio de comunicação para garantir a reeleição 
dos recorrentes. 

Não se pode olvidar que, apesar de haver proibições específicas relativas às 
veiculações por meio de televisão e de rádio, tal qual a que proí 
"tratamento privilegiado a candidato, partido político ou coligação" (art. 4 

aspectos? 

( . . . ) 
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da Lei das Eleições, reiterado no art. 27, III, da Res. TSE n. 23.370/2011), aos 
jornais é permitida a tomada de posição em prol de determinada candidatura, 
valendo-se, frente ao aspecto eleitoral especificamente considerado, de forma 
mais flexível da liberdade de pensamento prevista no art. 220, caput, §§ 1o e 
2o, da Constituição da República, segundo os quais, verbis\ 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, 
sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, 
observado o disposto nesta Constituição. 

§ 1o - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena 
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, 
observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV. 

§ 2° - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e 
artística. 

Nesse sentido, transcreve-se o seguinte precedente da Corte Superior 
Eleitoral, verbis: 

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES 2006. IMPRENSA. 
JORNAL. FAVORECIMENTO. CAMPANHA. CANDIDATA. DEPUTADA 
ESTADUAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. ABUSO 
DO PODER POLÍTICO. DESCARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO. 

1. O entendimento consagrado na jurisprudência desta Corte é de que "os jornais 
e os demais veículos impressos de comunicação podem assumir posição em 
relação aos pleitos eleitorais, sem que tal, por si só, caracterize propaganda 
eleitoral ilícita" (REspe n° 18.802/AC, DJ de 25.5.2001, rei. Min. Fernando Neves). 

2. A divulgação de matérias relativas à atividade parlamentar, bem como de atos 
de campanha, não apenas da recorrida, mas de outras lideranças políticas da 
região, não ocasiona o desequilíbrio da eleição. 

3. Ausente a comprovação quanto à coação de servidores públicos para 
participarem da campanha ou de recrutamento para atuarem como fiscais no dia 
da eleição. Provada tão somente a atuação voluntária, e fora do horário de 
expediente, não há como reconhecer o abuso do poder político. 

4. Recurso contra expedição de diploma a que se nega provimento. 

(Recurso Contra Expedição de Diploma - RCED n. 758 - TSE, Relator Ministre 
Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônjeío 
de 12.02.2010, p. 19 - grifou-se) 

Entretanto, os abusos e excessos devem ser combatidos para evitar-ée o 
desequilíbrio na disputa eleitoral. Nessa esteira é o entendimento Tribunal 
Superior Eleitoral: 

Ementa: 
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RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2006. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ELEITORAL. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. SECRETÁRIO DE 
COMUNICAÇÃO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. 
ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. POTENCIAL LESIVO 
CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. INELEGIBILIDADE. 

1. "O nexo de causalidade quanto à influência das condutas no pleito eleitoral é 
tão somente indiciário, sendo desnecessário demonstrar, de plano, que os atos 
praticados foram determinantes do resultado da competição; basta ressair, dos 
autos, a probabilidade de que os fatos se revestiram de desproporcionalidade de 
meios" (Ac. n° 1.362/PR, rei. designado Min. Carlos Ayres Brito, DJe de 6.4.2009). 

2. As provas dos autos demonstram que houve abuso do poder político decorrente 
do proveito eleitoral obtido por pré-candidato a deputado federal que, na qualidade 
de Secretário de Comunicação municipal, beneficiou-se com a publicação de 
matérias a seu respeito em jornais e revistas cujas empresas de comunicação 
foram contratadas pela prefeitura, sem licitação, para a divulgação de propaganda 
institucional. 

3. A maciça divulgação de matérias elogiosas a pré-candidato em diversos jornais 
e revistas, cada um com tiragem média de dez mil exemplares, publicados 
quinzenalmente, e distribuídos gratuitamente durante vários meses antes da 
eleição, constitui uso indevido dos meios de comunicação social, com potencial 
para desequilibrar a disputa eleitoral. 

4. Recurso ordinário provido. 

O Tribunal, por unanimidade, proveu o Recurso, nos termos do voto do Relator. 

(TSE. RO - Recurso Ordinário n° 1460 - São Bernardo do Campo/SP. Acórdão de 
22/09/2009. Relator(a) Min. MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA. 
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Volume - Tomo 196/2009, Data 
15/10/2009, Página 62-63. Grifou-se). 

Assim, conclui-se que a liberdade de manifestação de pensamento, bem 
como a de imprensa, não podem se sobrepor aos princípios da lisura e 
legitimidade das eleições, bem como ao da igualdade de condições entre os 
candidatos a cargos eletivos. 

E conforme bem assinalado na decisão monocrática (fl. 1326): / 

De qualquer forma, não há como desconsiderar a gravidade da (conduta 
decorrente da significativa e substancial capacidade de impulsionar e emprestar 
força à imagem do agente político (então titular do cargo público e candidato à 
reeleição, estendida a situação compartilhada à Vice-Prefeita, beneficiando-os de 
maneira ilegítima e, dessa forma, desequilibrando a igualdade de cond ções dos 
candidatos junto ao pleito eleitoral. Não bastasse isso, alia-se a circunst; incia que 
não se trata de município com número expressivo de eleitores. 

Decisão: 
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Portanto, a prova testemunhal, aliada aos demais elementos probatórios, 
deixa clara a prática orquestrada pelos recorrentes desde antes do período 
eleitoral com o fim único de obter dividendos eleitorais, por meio de abuso de 
poder e uso indevido de meio de comunicação social, às expensas da 
Prefeitura Municipal de Paial, maculando de maneira indubitável a eleição 
transata, de maneira que a sanção imposta pelo Juízo a quo deve ser 
mantida incólume neste ponto específico. 

Acresço que, embora não veja comprovado, como o Procurador 
Regional Eleitoral, o acerto entre os chefes do Executivo e a editora, para a 
divulgação de verdadeira propaganda eleitoral disfarçada de matéria jornalística, 
apesar de que isso seja possível, entendo que, mesmo que as matérias elogiosas à 
administração dos recorrentes tivessem sido publicadas por exclusiva iniciativa da 
editora, caberia aos recorrentes solicitar ao periódico que esse tipo de texto não 
fosse divulgado, pelo menos durante o período eleitoral, em que o legislador proíbe 
até mesmo a publicidade institucional (art. 73, VI, "b", da Lei n. 9.504/1997). Nesse 
ponto, impossível afirmar que pelo menos o prefeito, candidato à reeleição, não 
sabia da conduta abusiva perpetrada pelo jornal em benefício de sua candidatura, 
pois praticamente toda semana concedia entrevistas ao periódico sobre os mais 
diversos assuntos. Tinha, portanto, conhecimento do fato, mas, no lugar de requer 
ao periódico a sua cessação, optou por se beneficiar da conduta. 

Essa verdadeira propaganda eleitoral, confirmando o que divulgado na 
publicidade institucional, desenvolvida para enaltecer os recorrentes, mediante a 
divulgação da mensagem subliminar de que eram os mais preparados para governá-
lo (Fato n. 1), sem dúvida possui gravidade suficiente para desequilibrar o pleito em 
favor de suas candidaturas. 

Sendo assim, também com relação a esta conduta, voto por desprover 
o recurso, mantendo a sentença que julgou configurado o uso abusivo dos meios de 
comunicação social. 

c) Com relação ao Fato n. 8, é incontroverso, porquanto admitido nas 
alegações finais pelos recorrentes, que a servidora pública municipal Miriam DargaS/ 
foi exonerada do cargo comissionado de Assessora de Controle Interno 
Prefeitura, pois teria "demonstrado simpatia pela campanha da coligação autora". 

De fato, o art. 73, V, da Lei n. 9.504/1997 proíbe, entre outras coisas, a 
demissão sem justa causa e a exoneração de servidores públicos nos três/meses 
que antecedem o pleito e até a posse dos eleitos, mas ressalva, na alínea "a" a 
possibilidade de exoneração dos ocupantes dos cargos em comissão e das/funções 
comissionadas. Assim, a rigor, o referido dispositivo não incidiria no caso cpricreto, 
em que se trata da exoneração de ocupante de cargo comissionado e da dsmissão 
de funcionária de empresa terceirizada. / \ 

\J 
24 
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Também entendo que não há provas da captação ilícita de sufrágio, 
pois os atos de coação supostamente praticados pelo candidato a prefeito seriam 
para que Miriam Dargas mantivesse material de propaganda eleitoral em sua 
residência e veículo e para que Sirlei de Fátima dos Santos não participasse de atos 
de propaganda do candidato adversário. Não teria a coação a finalidade de que nele 
votassem, como exige o art. 41-A da Lei n. 9.504/1997, o que até se poderia 
presumir, mas não ficou provado nestes autos. 

Não obstante, entendo que a motivação política, seja para a 
nomeação, seja para a exoneração de cargo comissionado, malfere os princípios da 
impessoalidade, moralidade e eficiência a que a Administração Pública está 
vinculada, de acordo com o caput do art. 37 da Constituição da República. 

Ainda que a prática seja muito comum em nosso país, entendo que não 
pode ser vista com naturalidade, pois acarreta diversos prejuízos ao serviço público, 
como a descontinuidade, a nomeação de pessoas despreparadas para o exercício 
de atribuições de relevância, como no caso concreto, o controle interno do órgão 
público, afastando, ainda, a administração pública da eficiência necessária à 
consecução de seus objetivos. 

Por essa razão, ainda que não se configure, no caso concreto, a 
conduta vedada prevista no inciso V do art. 73 da Lei das Eleições, penso que o 
nosso sistema normativo, capitaneado pela Constituição da República, que se pauta 
principalmente pelo princípio da impessoalidade, não autoriza a concluir que a 
motivação meramente política seja legítima quer seja para nomear, quer seja para 
exonerar o ocupante do cargo comissionado ou para determinar a contratação ou 
demissão de empregado de empresa que presta serviços ao poder público. 

A meu sentir, o objetivo de excluir as nomeações e exonerações para 
cargos comissionados e funções de confiança da vedação prevista no inciso V do 
art. 73 da Lei das Eleições foi permitir a continuidade e a eficiência do serviço 
público mesmo durante o período eleitoral, e não autorizar o administrador a utilizar 
o cargo comissionado, que é público, de acordo com seus interesses políticos, como 
moeda de troca eleitoral. 

De acordo com o TSE, "o abuso do poder político ocorre 
agentes públicos se valem da condição funcional para beneficiar candid 
(desvio de finalidade), violando a normalidade e a legitimidade das eleiçõe 
Min. Luiz Carlos Madeira, AgRgRO 718/DF, DJ de 17.6.2005; Rei. Min. H 
Gomes de Barros, REspe 25.074/RS, DJ de 28.10.2005). 

Por essa razão, entendo que o governante que exonera do Cc\ 
comissão aquele que não lhe apoia politicamente, comete abuso do p< 
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político ou de autoridade, pois está se apropriando de recursos que detém em razão 
do mandato ocupado, em benefício de sua campanha. 

Não se há de pensar diferente daquele que exige das empresas 
contratadas pelo ente estatal que chefia, que contratem ou demitam trabalhadores 
de acordo com suas preferências eleitorais, ou pior, em troca de votos. 

No caso concreto, apesar de tudo indicar que a conduta realmente 
ocorreu, não há provas incontroversas da pressão que levou Sirlei de Fátima dos 
Santos, a funcionária da empresa terceirizada, a pedir demissão. 

No entanto, com relação à servidora Miriam Dargas os fatos são 
incontroversos e possuem gravidade suficiente para acarretar o reconhecimento do 
abuso do poder de autoridade e ensejar as penalidades previstas no art. 22 da Lei 
Complementar n. 64/1990. 

Embora considere configurado, neste caso, o abuso do poder de 
autoridade, e o Procurador Regional Eleitoral tenha considerado caracterizada a 
conduta do art. 41-A, transcrevo trecho do parecer que se coaduna com o meu 
entendimento: 

De modo objetivo, é preciso que a norma seja entendida no sentido que 
melhor responda à consecução do resultado que o legislador almejou obter. 
Dessa forma, o pretendido pelos recorrentes/representados esbarra na 
vedação expressa de utilização da máquina pública em favor de candidatura 
em detrimento dos demais concorrentes ao pleito eleitoral, desequilibrando a 
disputa e, via de consequência, influenciando no resultado final da eleição. 

Apesar de se ter comprovado uma única conduta, entendo que ela é 
grave o suficiente para que se tenha por configurado, mais uma vez o abuso do 
poder de autoridade, pois ela demonstra a utilização da máquina pública em prol da 
reeleição dos recorrentes, com o uso, inclusive, dos ocupantes de cargos 
comissionados para promoverem a propaganda eleitoral de seu chefe, sob pena de 
demissão. Registro, porém, que este Tribunal já decidiu em sentido contrário. ^ 

Porém, considero configurado, nesse caso, o abuso do poder de 
autoridade (art. 22 da Lei Complementar n. 64/1990), e não o art. 41-A da/Lei n. 
9.504/1997, conforme havia sido decidido na sentença, mantendo, no entanto, a 
condenação, embora por diverso fundamento. / 

d) Em conclusão, reconheço a prática de abuso do poder de autoridade 
em razão dos Fatos n. 1, 2 e 8 (arts. 74 da Lei n. 9.504/1997 e da Lei 
Complementar n. 64/1990). 
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Assim, pedindo vénia, mais uma vez, ao Relator, voto por dar parcial 
provimento ao recurso, apenas para absolver os recorrentes dos Fatos n. 3, 5 e 6 e 
para excluir a sanção pecuniária aplicada a Docimar Roque de Oliveira e Antônio 
Soster, por inexistência de previsão legal, mantendo a sentença na parte em que 
julgou procedentes os pedidos relativos aos Fatos n. 1, 2 e 8, embora o oitavo por 
fundamento diverso (art. 22 da Lei Complementar n. 64/1990), com relação aos 
recorrentes Aldair Antônio Rigo e Lidaci Luterek Lopes Cromianski, cassando os 
seus diplomas e declarando ambos inelegíveis para as eleições que se realizarem 
nos 8 (oito) anos subsequentes ao pleito de 2012. 

No entanto, a maioria dos Juízes deste Tribunal entendeu que apenas 
a conduta descrita como Fato 2 (abuso dos meios de comunicação mediante a 
veiculação de notícias sempre elogiosas à gestão dos recorridos). 

Ante o exposto, este Tribunal, por maioria de votos, decidiu pela 
caracterização do uso indevido de meio de comunicação praticado pelos recorrentes 
Aldair Antônio Rigo, Lidaci Luterek Lopes Cromianski, determinando a cassação de 
seus diplomas e tornando-os inelegíveis por oito anos, nos termos do disposto no 
art. 22 da Lei Complementar n. 64/1990. 

É como voto. 
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V O T O (parcialmente vencido) 

O SENHOR JUIZ HÉLIO DO VALLE PEREIRA (Relator): 

1. Senhor Presidente, a Coligação Coligação "Todos Por Paial" (PSDB-
PMDB-PSD-PSB) ajuizou a presente ação de investigação judicial eleitoral em 
relação a Aldair Antônio Rigo, Lidaci Luterek Lopes Cromianski, Antônio Soster, 
Docimar Roque de Oliveira e Emerson Lair Krause (os dois primeiros reeleitos, 
respectivamente, para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Paial e 
os demais candidatos à vereança), descrevendo a prática de dez condutas eleitorais 
ilícitas. 

Surgem alguns temas apontados como preliminares: deslealdade 
processual, construção de factoides, a parcialidade das testemunhas e a ausência 
de prova da potencialidade dos fatos para alterar o pleito. 

Na verdade, se houve a propalada deslealdade, cuida-se de apurar a 
ocorrência de litigância de má-fé - o que pressupõe uma visão final do processo e 
assim ocorrerá na parte derradeira deste voto. 

Os demais aspectos levam em conta a possível fragilidade das 
teses acusatórias e da correspondente prova. São assuntos que se referem, na 
verdade, aos temas de fundo e devem ser apurados na medida em que o mérito da 
causa for também apreciado. 

2. A inicial versava sobre dez eventos. Na sentença, o Juiz Eleitoral 
entendeu que os fatos descritos como 2, 3, 5, 6 e 8 eram consistentes e que o fato 
1 permitia procedência em parte. Houve recurso apenas dos condenados (Aldair 
Antônio Rigo, Lidaci Luterek Lopes Cromianski, Antônio Soster e Docimar Roque de 
Oliveira) e somente - é claro - em relação aos fatos julgados procedentes total ou 
parcialmente. (Alerto que Emerson Lair Krause foi absolvido.) 

Por isso, limito a análise aos fatos objeto do recurso, ou seja, 
àqueles que foram exitosos em primeiro grau. 

Faço, de todo modo, uma ponderação de ordem pessoal. 

Este Tribunal em dois julgamentos dos quais participei assentou que 
em casos como este surge coisa julgada quanto ao capítulo da sentença que foi tido 
por improcedente (Acórdãos 28.440 e 29.991), haja vista a falta de recurso dos/ 
autores. / 

Eu vejo de forma distinta, aplicando ao caso o art. 515 do Cc^digo d e f \ 
Processo Civil. Por força do efeito devolutivo inclusive os fundamentos afastados! ' 
em primeiro grau devem ser, caso necessário, revistos pelo Tribunal. Falta çjíesmo à\ 
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parte vencedora interesse recursai. Exemplificando, tenha-se que o demandante 
apresente - para sustentar só um pedido - dois fundamentos (duas causas de pedir) 
- A e B. O juízo dá por provada apenas a primeira causa petendi, expressamente 
afastando a segunda em face da falta de prova. Apenas poderá recorrer, entendo, o 
réu. Caso o Tribunal considere que os fatos relativos à causa de pedir A não sejam 
consistentes, é obrigado (decorrência do efeito devolutivo da apelação) a cuidar da 
causa de pedir B independentemente de recurso do autor. Como disse o STJ, "Se, 
no julgamento da apelação, rejeita-se o fundamento acolhido pela sentença, para julgar 
procedente a ação, deve o órgão julgador prosseguir nos demais fundamentos do 
pedido, ainda que não tenham sido examinados em primeiro grau, por força de 
amplíssima devolução decorrente do § 2o do art. 515 do CPC" (REsp 68.488-PR, rei. 
Min. Costa Leite, RSTJ 100/153). 

De todo modo, evitando-se debates que aqui seriam estéreis, adiro à 
posição defendida por todos os demais julgadores, dando as causas de pedir 
que levaram à improcedência em primeiro lugar como preclusas. 

3. Firmada a premissa, passo àquilo que foi definido nos atos como 
Fato 1. 

Pelo ali relatado, Aldair Antônio Rigo (o Prefeito reeleito) mandou 
confeccionar uma revista de publicidade institucional que teria sido distribuída por 
agentes comunitários de saúde. Na revista constaram os nomes de Aldair e de 
Lidaci Cromianski, bem como fotos deles e dos vereadores Antônio Soster e 
Docimar Roque de Oliveira (ambos também réus). 

A investigante ainda aponta trechos e palavras que indicariam que a 
propaganda institucional fora desvirtuada, assumindo o caráter de propaganda 
eleitoral. 

Eis o que constou da revista e que poderia ser tido por ilícito eleitoral: 

Mensagem do Prefeito 

Através desta revista, queremos levar aos cidadãos Paialenses como forma 
de prestação de contas, ações, programas e projetos executados nesta 
gestão, envolvendo todas as nossas Secretarias e Diretorias, seus 
funcionários e colaboradores que de uma ou outra forma contribuíram para 
que a transformação de Paial acontecesse. 

Estamos felizes por conseguirmos executar quase todo nosso Progr; 
Governo. 

Nossa cidade mudou! O asfalto chegou para trazer desenvolvimento e 
contribuir para o embelezamento de nossas ruas. A Saúde de nossahgente 
está sendo bem cuidada. A Educação de qualidade Xerrj passado 
tranquilidade para os Pais. A Agricultura está sendo valorizada. JJs Ofegas de 
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Infraestrutura não param sequer nos dias chuvosos. Queremos agradecer a 
todos os servidores que comprometeram e se doaram para que a 
transformação fosse iniciada através de projetos que foram e continuam 
sendo executados, desejando a todas as Famílias Paialenses Saúde e 
Felicidade. 

Aldair Rigo - Prefeito 

Lidaci Cromianski - Vice-Prefeita 

[...] 

Profissionais da Administração 

A Secretaria de Administração e Finanças conta com profissionais de 
diversas áreas específicas que vão desde planejamento, estratégia, 
contabilidade e assessorias. Comandados pelo prefeito Aldair Rigo e a vice-
prefeita Lidaci Cromianski, supervisionados pelo Secretário Antonio Soster, 
esses profissionais vem desenvolvendo excelente trabalho junto a 
administração. Muitas vezes ficam no anonimato mas são de grande valia 
para o bom desempenho desta esperada transformação que vem 
acontecendo no município. 

[...] 

O município está em franco crescimento 

A Cidade foi loteada ainda quando Distrito de Itá, nos anos 80, e a grande 
maioria das ruas não estavam abertas, bem como faltava toda a 
infraestrutura básica. A Administração arregaçou as mangas e abriu as ruas e 
construiu rede elétrica em partes das ruas Ceará, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Goiás, São Paulo e Paraná 
beneficiando toda população, permitindo que os proprietários pudessem 
construir novas residências, promovendo o desenvolvimento da cidade. Para 
isto foram investidos na instalação das redes R$ 131.390,00 todos os 
recursos do município. 

[...] 

A Cidade estava há cinco anos sem receber investimentos de infraestrutura 
básica, a Administração com muito esforço buscou recursos no Ministério da 
Cidade através de emendas parlamentares e recursos próprios paraJabertura 
e pavimentação de parte das Ruas Alagoas, Ceará, Bahia, Goiás,/Ráraná e 
Pernambuco num total de 19.197,00 m2 e aplicado R$ 892.302,00.; j / 

A publicação está nas fls. 59-72 e, como é praxe, se esmera em 
divulgar as obras empreendidos naquela gestão. Juntam-se fotos e se deàeja passar 

i 
J 
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a mensagem óbvia de grandes feitos, os quais tornaram - pelo ali exposto - o 
Município muito melhor. 

A Constituição Federal permite "A publicidade dos atos, programas, 
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos" (art. 37, § 1o), mas isso é usado 
de maneira usualmente interessada. A publicidade, mesmo não empregando o 
nome do Chefe do Poder Executivo, é sempre uma demonstração de exuberância, 
buscando quase explicitamente vincular a imagem de uma administração 
extraordinariamente realizadora obviamente à figura do Prefeito, Governador ou 
Presidente. Bem lembrou Fernando Rodrigues, na Folha de São Paulo, que a 
publicidade oficial é o único lugar do mundo em que os pobres são cem por cento 
felizes... 

Eu não acredito que essas campanhas publicitárias tenham fim 
legítimo; são o uso de dinheiro público para fins pessoais. Cuida-se de mais um 
resquício monárquico em regime republicano: governa-se com olhos postos na 
preservação do mandato. 

Sob outro enfoque, a Constituição permite a reeleição. Quando houver 
o exercício desse direito (constitucionalmente assegurado!) é evidente que aquele 
que for novamente candidato estará exposto a um julgamento sobretudo quanto ao 
êxito (ou não) do mandato em curso. Já se disse que no Brasil o mandato dos 
Chefes do Poder Executivo vale na prática por um de oito anos, com um referendo 
após os primeiros quatro anos... Quer dizer, existe uma tendência natural de se 
buscar a reeleição e essa recandidatura representa a exposição a um plebiscito a 
propósito do que foi realizado no mandato em curso. 

Não vejo ilicitude, em tal contexto, em a campanha à reeleição tentar 
divulgar aquilo que se vê como positivo no já realizado e mesmo naquilo que se 
promete que será realizado. Da mesma forma, é válido que os oponentes divulguem 
tudo quanto consideram imerecido, justamente apontando os riscos da continuidade 
governista. Por isso, não me surpreenderia que fosse lançada uma revista 
alardeando o que, a seu juízo dos mandatários houvesse sido realizado de útil 
durante seus mandatos. Caberia à oposição revelar que as coisas não são assim. 
Por exemplo, que tais obras são inúteis, que o dinheiro poderia ter sido melhor 
empregado e assim sucessivamente. 

Só que isso deve ser feito às expensas dos políticos, não de 
recursos públicos. Não atende a nenhum interesse público que as pretensas 
qualidades positivas do prefeito e seus correligionárias seja divulgada, aimda mais 
em tom ufanista. / 

ij / 
Aliás, no acórdão 28.440, da mesma Zona Eleitoral de SearáJ votei no 

sentido de punir eleitoralmente conduta vinculada a revista semelhante àquela 
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agora em análise, aditando que lá havia como agravante coincidências com o estilo 
da companha partidária. 

No caso concreto, entretanto, a dimensão é muitíssimo inferior. 

De um lado, a distribuição do material - é incontroverso - se deu em 
2011. É verdade que as condutas vedadas podem surgir - exatamente com essa 
adjetivação de ilicitude - a qualquer tempo. Mas é indispensável que se apure, nos 
termos do art. 22, inc. XVI, da Lei Complementar 64/90, a gravidade - gravidade 
que deve também ser vista em perspectiva eleitoral. Não se cuida de ver a 
potencialidade em um sentido algébrico, apurando-se se houve influência do 
número de votos tal que propicie dizer que o resultado das eleições foi alterado. 
Fosse assim, as AIJEs reclamariam uma prova aritmética e impossível - tanto mais 
que os votos são secretos... 

Só que se deseja - e isto está certo - que os fatos tidos como ilícitos 
eleitorais possam ser tidos como significativos para influenciar a disputa 
política (haja ou não a prova de que isso tenha realmente acontecido). 

Havida a publicidade no ano anterior, poder-se-ia identificar no 
máximo (e em tese) um ato de improbidade, mas não uma coincidente ilicitude 
da alçada da Justiça Especializada. 

Aliás, este Tribunal - em caso muito parecido - já entendeu que esse 
distanciamento temporal entre a conduta ímproba e as eleições não permite que 
se faça o enquadramento na legislação especial (Acórdão TRESC n. 28.352, RE n. 
509-33, de 17/07/2013, rei. Juiz Ivorí Luis da Silva Scheffer). 

Outrossim, as fotografias que apontariam para um benefício dos 
candidatos são discretíssimas. No geral, eles estão ao lado de inúmeros populares. 
Tudo é de tamanho tão reduzido que exige esforço para que identificar cada 
personagem fotografado. Essa circunstância ratifica que não existe gravidade ou 
potencialidade de realce eleitoral. 

Desse modo, absolvo os réus pelo fato agora investigado. 

4. Analiso agora o Fato 2. 

No ponto, a investigante afirma que a Administração inunicipal 
contratou a Editora Belos Montes, que edita o jornal Folha Sete, para áíyulgar as 
realizações do Prefeito. As matérias veiculadas no jornal teriam umá tóparência 
jornalística, mas objetivariam a divulgação de realizações, atos, pfqgramas e 
serviços do município, o que teria ocorrido inclusive em período vedado./ 
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É dito que várias dessas matérias teriam servido para enaltecer as 
autoridades municipais - o prefeito Aldair Rigo, ou sua vice, Lidaci, os secretários 
municipais Aristides Pohl, Gilmar Cardoso, Elizete Esposito, Antonio Soster e 
Maristela Capelesso, conforme o assunto abordado pelo jornal. 

As notícias elogiosas nos três meses antes da eleição teriam 
configurado publicidade institucional em período vedado, violando o art. 73, VI, 
al. b, da Lei 9.504/97, que impede que os agentes públicos autorizem a veiculação 
desse tipo de propaganda nos três meses que antecedem o pleito, não bastasse o 
abuso de poder pela quebra da impessoalidade nas propagandas estatais (art. 74 da 
Lei das Eleições e § 1o do art. 37 da Constituição Federal). 

Ainda que seja maçante ao extremo, reproduzo as notícias 
apontadas como tendo caráter eleitoreiro: 

Jornal Folha Sete - edição de 8 de janeiro de 2011 

Lidaci no Executivo 

Vice está substituindo o prefeito Aldair Rigo por 30 dias 

Desde segunda-feira, 3, está no comando da administração municipal em 
Paial a vice-prefeita Lidaci Cromianski. 

Lengenda da fotografia: Prefeita em exercício recebe a visita de paialenses 
no gabinete 

Ela assume a chefia do Executivo em virtude das férias do prefeito Aldair 
Rigo, que retorna às atividades em fevereiro. A prioridade, segundo a prefeita 
em exercício, é dar continuidade aos trabalhos que estão em andamento nas 
secretarias desde o ano passado. 

Lidaci destaca que há muitos servidores em férias e algumas atividades da 
prefeitura estão sendo realizadas por equipes reduzidas. "Cada secretaria 
tem seus plantonistas para atender a população. Mesmo com 70% dos 
servidores em férias, os serviços continuam sendo prestados", disse ela. Até 
fevereiro, a maior parte dos funcionários retoma as atividades, fazendo com 
que as ações da prefeitura voltem ao ritmo normal. 

Visitas / 

Lidaci Cromianski já assumiu o Executivo de Paial por mais de 10 vezes. 
Desta vez, serão 30 dias no comando. Em virtude da época /cjò ano, ela 
pretende aproveitar o mês para realizar visitas de cortesia aos/ cidadãos nas 
casas, tanto na cidade como em comunidades do interior. El^ (jxplica que o 
objetivo desse trabalho é avaliar o governo, promover /ainda mais a 
aproximação com a comunidade e ainda ouvir os munícipes,jcLm o foco em 
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melhorar o atendimento da prefeitura. "Como a época é de férias e de 
calmaria na prefeitura, com menos atividades, pretendemos visitar as famílias 
e ouvir delas o que está bom e o que pode ser melhorado para oferecer, este 
ano, serviços com melhor qualidade", finalizou a prefeita. 

Jornal Folha Sete [não foi possível obter a edição] 

Incentivo ao leite 

Parceria com a Udesc capacita os produtores paialenses 

A prefeitura de Paial firmou parceria com a Universidade do Estado de Santa 
Catarina (Udesc) em agosto de 2009, através do projeto de extensão 
Desbravando Fronteiras. 

O programa acompanha os sistemas de produção de leite e está sendo 
aplicado em 10 propriedades. O acompanhamento se dá através de uma 
visita mensal realizada pelo professor Luis Henrique E. Farinatti e pelos 
académicos Vinícius Agostini, Tafarel Bernardi e Honorino R. Júnior, do curso 
de Zootecnia da Udesc-Campus Chapecó, e pela zootecnista da Diretoria 
Municipal da Agricultura, Adriana Florianovicz. 

No decorrer das visitas, também foram realizadas palestras e oferecidas 
aulas práticas nas propriedades envolvendo alunos e produtores, com intuito 
de, além de promover atividades extracurriculares aos académicos, 
proporcionar capacitação diferenciada aos agricultores. O objetivo foi 
aproximar a universidade do campo e manter o elo ensino-pesquisa-
extensão. 

Diagnóstico 

Depois de realizar várias visitas, obtendo-se um diagnóstico das 
propriedades, no dia 12 de janeiro os dados foram apresentados numa 
reunião com entrega de certificados aos integrantes. Dando continuidade 
parceria formada com a universidade, no primeiro semestre de 2011 o projeto 
terá como foco o sistema de criação de bezerras na área rural de Paial. 

Investimento na educação 

Está em andamento a construção do Centro Municipal de Educação/âe Paial 
(CEMPA). A estrutura abrigará todo o setor de ensino municipal, Coin salas 
padronizadas e demais pavimentos que possam dar condições de 
desenvolver uma educação de qualidade. O projeto conta com 12 M i a s de 
aula, biblioteca, sala da direção, secretaria, sala dos professores,^Cozinha, 
refeitório, almoxarifado, banheiros e área de serviço. / 

A obra está avançada e a previsão é de que a primeira etapa fique pronta até 
a metade do ano, com toda a estrutura básica de quatro aalás. Serão 
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investidos, para construir a estrutura básica, R$ 550 mil, recursos estes do 
município. O custo total da obra após a conclusão ultrapassa R$ 1 milhão. 

Jornal Folha Sete - edição de 29 de janeiro de 2011 

Concurso foi realizado 

Provas aconteceram no domingo para 212 inscritos 

[A parte destaca a legenda da foto]: Lidaci no comando do Executivo 
interinamente 

Jornal Folha Sete - edição de 5 de fevereiro de 2011 

Rigo retoma direção 

Lidaci Cromianski conduziu os trabalhos até dia 1o 

Esteve no comando da administração municipal de Paial até terça-feira, 1o, a 
vice-prefeita Lidaci Lopes Cromianski 

Ela ocupou a função desde 3 de janeiro, quando o prefeito Aldair Rigo entrou 
em férias. 

A principal atividade neste período, segundo Lidaci, foi dar continuidade aos 
trabalhos que vinham sendo desenvolvidos, mesmo que em ritmo mais lento, 
o que é normal nesta época do ano, em função das férias de grande parte 
dos servidores municipais. 

Trabalho 

A prefeita interina destacou que "permanecemos atendendo a população e os 
casos de emergência, porque o município não pode parar, apesar da 
diminuição no ritmo, mas foi uma nova oportunidade que recebemos e que 
com certeza nos agrega mais experiência". Foi a 11a vez que Lidaci assumiu 
a Chefia do Executivo. 

Jornal Folha Sete - edição de 12 de fevereiro de 2011 

Prefeito rebate denúncias da oposição 

O prefeito Aldair Rigo, de Paial, rebate as críticas feitas pela opósição em 
relação ao concurso público realizado pela prefeitura em janeiro./ Na última 
edição do Folha-Sete, o vereador Acy Bender e o ex-véreádor Neri 
Pommerening levantaram dúvidas sobre a lisura do evento rêalizado pela 
Incapel, de Maravilha, dizendo que os candidatos simpáticó^í à situação 
obtiveram notas altas, enquanto os demais não conseguiram $en aprovados. 
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Eles encaminharam ação ao Ministério Público pedindo esclarecimentos e a 
anulação do concurso. 

Aldair Rigo disse que estava em férias quando da realização do fato e que a 
empresa foi contratada pelo município sem problemas e que organizou tudo 
dentro do que prevê a legislação. "Acredito que a oposição deve ser feita, é 
muito bom que ela exista, mas que as denúncias sejam feitas com 
embasamento legal, com fundamento, porque dar um tiro no escuro para ver 
o que vai acontecer é muito fácil de fazer". Segundo ele, a administração 
municipal de Paial trabalha com seriedade, sempre respeitando as pessoas e 
procurando fazer tudo certo e com toda clareza possível. Salienta que várias 
pessoas que atuam na prefeitura não conseguiram aprovação. Conforme 
Aldair Rigo, as 26 vagas serão preenchidas, mas até agora ninguém foi 
convocado. Ele descarta a realização de novo concurso. O MP está apurando 
as denúncias. 

Jornal Folha Sete - edição de 19 de fevereiro de 2011 

Apoio à educação 

Estudantes da rede municipal recebem módulo de apoio 

Após percorrido os trâmites legais, realizada a escolha do material pelos 
professores e equipe da Secretaria da Educação de Paial, chegou nesta 
semana os módulos do Sistema de Ensino, que foi implantado na rede 
municipal de ensino, que foi implantado na rede municipal de ensino. 

Os módulos foram distribuídos no maternal, educação infantil e séries iniciais 
do ensino fundamental do 1o ao 5o ano. Antes do início do ano letivo, os 
professores participaram de treinamento para implantação dessa nova 
modalidade de ensino, que busca incrementar o trabalho pedagógico de 
forma clara e, consequentemente, melhorar a aprendizagem do aluno. 

O sistema implantado será do UNO PÚBLICO, que tem seu diferencial na 
metodologia de trabalho, nos encartes que fornecem material didático a ser 
construído pelos alunos, cadernos do estudante, da família, do professor e 
orientações didáticas. Além disso, o professor terá acesso ao Portal do 
Sistema, onde terá a oportunidade de fazer cursos de formação continuada e 
buscar sugestões, complementações, orientações e outras atividades. 

A 
Ao participar da entrega do material aos alunos, o prefeito Aldair Rigo 
enfatizou que "os investimentos públicos são consideráveis mas não 
pensamos só no dinheiro. Nosso desafio é melhorar e garantir a qualidade do 
ensino. Depois das capacitações dos professores, das melhoriaisAdas escolas, 
da entrega do material escolar gratuito para todos os alunoé, transporte 
escolar bancado pelo município, estamos investindo no material pedagógico 
para o trabalho do professor e do aluno. Tudo isso não é siürciente se não 
contarmos também com o comprometimento das famílias, bois é de lá que 
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saem os alunos. Eles precisam estar conscientes do que desejam para sua 
vida". 

Opinião 

Para a secretária da Educação, Maristela Capelesso, nesse ano é 
concretizado um antigo sonho de todos os professores, que é ter a 
oportunidade de trabalhar com um material diferenciado, pensado para o 
ensino e na aprendizagem. "Já temos todos os professores da rede municipal 
com graduação e especialização, todos fazem um bom trabalho, mas não 
podemos parar. A inovação sempre traz novo ânimo e novas expectativas. 

Cempa em construção 

A construção da primeira etapa do Centro Municipal de Educação de Paial 
(Cempa) sofreu atraso em função das chuvas que foram registradas este 
mês. Mesmo assim, segundo o Secretário de Administração, Antonio Soster, 
em cerca de 30 dias tudo deverá estar terminado. 

No próximo dia 25 será lançado novo edital de [...] para a tomada de preços 
visando encaminhar a conclusão dessa fase, que terá em seu interior 
equipamentos para a prevenção de incêndios, prevenção atmosférica, rede 
de água e esgoto, revestimento de pisos e banheiros e instalação elétrica. 

O orçamento fica em torno de R$ 700 mil. A previsão é de que toda a obra 
seja concluída ainda em 2011, com 13 salas de aula. Até o momento, apenas 
quatro foram construídas. O município conta com recursos próprios para a 
construção do Cempa, além do dinheiro oriundo de indenização relativa à 
escola da comunidade de Ponte Preta pela Foz de Chapecó. 

Jornal Folha Sete - edição de 26 de fevereiro de 2011 

Exposição em abril 

Expo Paial vai movimentar a indústria e o comércio 

De 8 a 10 de abril acontecerá a Expo Paial, organizada pela Prefeitura 
Municipal e comércio local 

O evento será realizado em frente ao Centro de Eventos Claudino7 Lippert e 
na parte interna do complexo. Na área externa estarão expostos rháquinas e 
equipamentos e na interna, vestuário, alimentação, agropecuária e outros 
segmentos. / j 

O prefeito Aldair Rigo destaca que tem como objetivo fazer a /pavimentação 
asfáltica das ruas que circundam o centro para proporcionar melhores 
condições e tranquilidade aos expositores. "Estamos conversando com a 
empresa Planaterra e, dentro de poucos dias, o trabalho deverá ser iniciado, 
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bem como na rua Goiás, em frente à prefeitura", disse ele. A Comissão 
Central Organizadora (CCO) está trabalhando na elaboração da programação 
a ser cumprida naquele período. A meta é realizar diversos shows artísticos e 
incrementar as demais atividades que sirvam para atrair o público até a Expo 
Paial. "Esperamos poder reunir um grande público e considerável 
participação de expositores, fazendo desta a maior exposição que Paial já 
realizou", enfatiza Rigo. 

Participação 

Comércio, agropecuária, artesanato e vários outros segmentos do município 
e da região farão parte da promoção em Paial. 

Equipamentos adquiridos 

Novos equipamentos estão sendo adquiridos para a Secretaria Municipal da 
Agricultura para atender demanda no sen/iço de silagem em Paial. Apesar da 
chuva atrapalhar na questão do milho, utilizado para esta atividade, a 
procura, segundo o Executivo, é grande e há necessidade de mais máquinas 
para atender os pedidos. "É uma questão de paciência porque a chuva 
atrapalha, mas quando há uma folga, a secretaria ataca, fazendo o que é 
possível", destaca o prefeito Aldair Rigo. 

Enfatiza ainda que há muita preocupação em torno das condições em que se 
encontram as estradas em função das constantes chuvas registradas no mês 
de fevereiro. Mas acredita que, mesmo lentamente, os trabalhos de 
recuperação estão sendo desenvolvidos, atendendo as necessidades 
existentes. 

Jornal Folha Sete - edição de 5 de março de 2011 

Festa no Dia da Mulher 

A prefeitura de Paial vai comemorar na terça-feira, 8, o Dia Internacional da 
Mulher com uma festa. A programação será realizada no Centro de Eventos 
Claudino Lippert, com saída de ônibus das comunidades do interior. O evento 
inicia às 9h, com a recepção, seguida de apresentação de peça teatral com a 
Palhaça Barrica, de Chapecó. Às 10h haverá corte de cabelo gratuito para as 
mulheres e à tarde, para a população em geral. Estarão atuando nesse 
serviço membros da Escola Profissionalizante Estética e Beleza, ae Chapecó. 
Às 11 h30, todas as mulheres receberão lembrancinhas e, ao rr/eio-dia, será 
servido o almoço. 

De acordo com a coordenadora da festa, vice-prefeitá 
Cromianski, à tarde acontece a realização do primeiro desfile 
de Mães, da avenida até o Centro de Eventos. 

^idaci Lopes 
i a Associação 

Internet no interior 
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A administração de Paiai vai instalar telefone e internet no interior do 
município. De acordo com o prefeito Aldair Rigo, o objetivo é atender o maior 
número possível de munícipes. As torres já foram instaladas e os técnicos 
estão monitorando o sinal. Inicialmente, serão beneficiadas as comunidades 
de linhas Verde, Pavão, Monte Carlo, Sede Irani e Poço Redondo. "É 
compromisso de nossa campanha e estamos cumprindo, aproveitando o 
projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia". 

A empresa que está implantando o sistema é a Mocafe Telecomunicação, de 
Chapecó. "Os telefones prefixo 3491 apresentam muitos problemas", disse o 
Chefe do Executivo. 

O investimento feito pela prefeitura na implantação de telefones e internet no 
interior é R$ 60 mil na primeira etapa, com a instalação de três torres. Aldair 
Rigo destaca que em 2011 cerca de 90% da população será beneficiada. 

Jornal Folha Sete - edição de 12 de março de 2011 

A festa foi delas 

Mulheres de Paial foram homenageadas na terça-feira 

As mulheres de Paial foram homenageadas no seu dia, terça-feira, 8, no 
Centro de Eventos Claudino Lippert 

Participantes de todo o município estiveram presentes, uma vez que houve 
ônibus de todas as comunidades fazendo o transporte. O evento iniciou às 
9h, com recepção às mulheres, seguida da apresentação da peça teatral com 
a palhaça Barrica, de Chapecó. As mulheres tiveram acesso a cortes de 
cabelo gratuitos durante toda a manhã, enquanto à tarde o serviço foi 
oferecido ao público em geral. 

Quem comandou a realização destes serviços foram as integrantes da Escola 
Profissionalizante Estética e Beleza, de Chapecó. As participantes também 
receberam lembranças. Ao meio-dia foi servido o almoço. 

Balanço 

De acordo com a coordenadora da festa, vice-prefeita Lidaci Çromianski, 
houve ainda o desfile da Associação de Mães, num trajeto da avenida até o 
Centro de Eventos Claudino Lippert. Aproximadamente 400 mulheres 
participam do evento. Conforme a organização, a boa receptividade faz com 
que novos eventos sejam programados para os próximos anos. / / 

Prioridade para a silagem jf 

Os últimos 15 dias foram dedicados prioritariamente à produção de silagem 
em Paial. De acordo com a Secretaria da Agricultura, / fa i j aproveitada a 
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ausência da chuva para agilizar o processo. O trabalho teve como objetivo 
garantir a alimentação do rebanho bovino do município, que tem na produção 
de leite, uma de suas fortes fontes de renda. Toda estrutura é oferecida aos 
produtores. 

Jornal Folha Sete - edição de 19 de março de 2011 

Recuperação de estradas 

A recuperação das estradas do interior em Paial sofreu um bom avanço nesta 
semana, aproveitando a ausência de chuva e a presença do sol. As vias, 
prejudicadas desde o início do ano pelas chuvas, foram alvo de intenso 
trabalho, com o objetivo de oferecer condições plenas de utilização. 

Os acessos às propriedades rurais também estão sendo melhorados, para 
que os produtores tenham condições de desenvolver suas atividades. Com 
isso, trabalhos sem urgência e que podem ser executados posteriormente 
estão sendo relegados a segundo plano. 

Para o prefeito Aldair Rigo, é de vital importância deixar as vias rurais em 
perfeitas condições, porque é da agricultura e da pecuária que nasce o 
sustento financeiro de Paial. 

Água para todos 

Rede levará abastecimento a muitas famílias paialenses 

Paial esteve situado, em 2010, como um dos municípios brasileiros em que a 
população não possuía rede de abastecimento de água às residências. 

Mas esta situação começa a mudar e tem tempo definido para isso, cinco 
meses, segundo o engenheiro Kiko Canale, que assessora a prefeitura 
paialense. De acordo com ele, o projeto para implantação da rede está 
concluído e será colocado em execução em paralelo com as melhorias que 
serão realizadas em diversas ruas da cidade, especialmente a Ceará, a 
Pernambuco, a Santa Catarina e a Goiás. 

Estas vias estarão sendo pavimentadas e, ao mesmo tempo, abrigarão as 
tubulações necessárias para que a água chegue a toda população. Neste 
processo, conforme Canale, o município estará investindo R$ 336 fíiil. "A rede 
de abastecimento de água vai chegar a todos os lares paialenses e a 
população passará a contar com esta melhoria, que, consequentemente, 
elevará a qualidade de vida de todos, disse o engenheiro searense; 

. // 
Esgoto \j 

Quanto ao projeto para a implantação da rede de esgoto da Vidade, ele está 
pronto, mas faltam recursos financeiros para a sua execuçãçj, Kiko destaca 
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ainda que na próxima semana, depois da autorização junto aos órgãos 
ambientais, algumas árvores serão arrancadas de diversas ruas da cidade 
para que o passeio público possa ser implantado. Serão investidos nesta 
ação R$ 108 mil, com recursos a fundo perdido. 

Jornal Folha Sete - edição de 26 de março de 2011 

Busca por recursos 

Prefeito Aldair Rigo aguarda liberação do dinheiro 

Legenda da foto: Rigo (E) com o senador Luiz Henrique da Silveira 

Em busca da liberação de emendas parlamentares e convênios assinados 
com o governo federal e que estão pendentes, o prefeito de Paial, Aldair 
Rigo, esteve em Brasília na semana passada. 

Ele destaca que a liberação de recursos financeiros não está fácil, porque o 
governo federal, a exemplo do que acontece com o estadual, está freando os 
gastos neste início de gestão. Rigo salienta que o município aguarda auxílios 
principalmente para os setores de infraestrutura, agricultura e saneamento 
básico. "Aguardamos também os recursos referentes ao crédito de 
emergência relativos à época da estiagem, há cerca de dois anos, e que até 
agora não chegou ao nosso município", acrescenta. 

A expectativa, segundo o chefe do Executivo paialense, é que ao menos 
parte deste dinheiro possa ser liberado nos próximos dias, beneficiando o 
município. 

Pendência 

Ao todo, estão pendentes cerca de R$ 700 mil. Em Brasília, o prefeito Aldair 
Rigo também tentou garantir novas emendas parlamentares em contato com 
deputados federais de Santa Catarina e o senador Luiz Henrique da Silveira. 

Reunião para liberar o asfalto 

O prefeito de Paial, Aldair Rigo, esteve em Chapecó na terça-fjpira, 22, 
discutindo a questão indígena, envolvendo principalmente o trecho que 
deverá ser asfaltado até a ponte sobre o rio Irani, na divisa com/Òhapecó. 
Segundo ele, há duas semanas houve conversas preliminares visando 
encontrar uma saída para que a obra possa ser implantada naquela área. De 
acordo com ele, nos próximos dias deve acontecer um novo encontro, na 
própria área indígena, com a participação de representantes oà empresa 
executora, a Planaterra, Funai e dos municípios de Paial e Chapecó, além 
dos próprios indígenas, para tentar encontrar uma solução qué seja boa para 
ambas as partes. "Vamos tentar fazer um acordo para que/o/asfalto possa 
realmente ser feito, beneficiando os dois municípios e não/ prejudicando os 
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indígenas". Rigo destaca que os índios não são contrários à obra e já se 
manifestaram que apenas desejam em troca benefícios para sua 
comunidade. 

Jornal Folha Sete - edição de 2 de abril de 2011 

Impasse no asfalto 

Um segundo encontro entre representantes da Funai, das prefeituras de 
Chapecó e de Paial e do secretário estadual da Agricultura, João Rodrigues, 
na sexta-feira, 25, serviu para fazer com que a questão da implantação do 
asfalto em área indígena no lado de Chapecó até a ponte sobre o rio Irani, na 
divisa com Paial, tivesse um novo impulso. De acordo com o prefeito 
paialense Aldair Rigo, também esteve presente o novo secretário de 
Desenvolvimento Regional de Seara, Kiko Canale. 

Vários pontos que ainda estavam obscuros foram colocados às claras, 
segundo Rigo, como o fato de muitos afirmarem que os índios seriam contra 
as obras. "Na verdade, eles estavam apreensivos quanto aos benefícios que 
teriam, mas com os esclarecimentos feitos, se posicionaram totalmente 
favoráveis", disse o prefeito. O novo entrave, agora, parece ser a exigência 
da Promotoria Pública Federal para que sejam feitos estudos de impacto 
ambiental na área. Este trabalho deverá ser desenvolvido pela empresa 
executora do asfalto, a Planaterra, de Chapecó. 

Expo inicia sexta 

Evento vai movimentar indústria e comércio do município 

A expectativa em relação à III Expo Paial, de 8 a 10 deste mês, é positiva, 
segundo o prefeito Aldair Rigo. 

Mais de 40 expositores confirmaram presença na parte interna do Centro de 
Eventos Claudino Lippert, além dos 15 que participarão no setor externo. 
Indústria, comércio, agropecuária, artesanato e outros segmentos mostrarão 
à população local e visitantes as potencialidades do município de Paial. "É 
uma ótima oportunidade para que o comércio local mostre o que é 
desenvolvido em Paial", disse o prefeito. 

Os expositores levarão ao evento as novas tecnologias existentes em 
diversos setores. Os shows artísticos, com a presença das duplas l^urenço e 
Lourival, Beto e Júlio e da banda Nave Som, são atrativos i rão levar 

O evento inicia na sexta-feira, às 17h, com a abertura rilhões e 
estandes para visitação, seguido da abertura oficial, previs s 19h30. 
Depois, haverá show de Patinação Flash Dance e aprese la banda 
Nave Som. No sábado, os pavilhões serão abertos às 9h, c isição de 

um grande público durante suas apresentações. 
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animais, palestra sobre gado leiteiro, parque infantil das 14h às 19h, desfile 
de jericos e apresentação da banda Nave Som. Às 21, show nacional com a 
dupla Lourenço e Lourival. 

Domingo 

No domingo acontece mateada na praça às 9h e apresentação de artistas 
locais. Depois do almoço, haverá julgamento dos animais com entrega da 
premiação. Para as 15h30 está agendado show sertanejo universitário com 
Beto e Júlio, segui de matinê com Nave Som. 

Ponte segue interditada 

Um problema surgido com a ponte que liga os municípios de Paial e Itá, 
através do rio Ariranha, no último final de semana, causou transtornos aos 
motoristas que se utilizavam do local. Um pilar cedeu e a ponte apresentou 
riscos de acidente, o que provocou a sua interdição. De acordo com o 
Secretário de Obras de Paial, Gilmar Cardoso, os engenheiros da empresa 
Seta foram chamados ao local, determinaram a interdição da ponte e o início 
das obras de recuperação. A estimativa é de que os trabalhos estejam 
concluídos num prazo superior a 60 dias. 

Enquanto isto não ocorre, os motoristas estão sendo obrigados a utilizar uma 
antiga ponte, localizada próxima ao local. 

Jornal Folha Sete - edição de 9 de abril de 2011 

Benefício a produtores 

Cerca de 30 toneladas de sementes de pastagem devem ser distribuídas aos 
produtores rurais de Paial neste ano. O objetivo é garantir a alimentação do 
gado leiteiro para que a produção seja boa e de qualidade. 

As variedades oferecidas aos agricultores foram as de aveia preta e azevém. 
A distribuição foi feita aos produtores que trabalham com a produção e 
comercialização do leite, recebendo cada um três quilos de sementes de 
aveia preta e um quilo de azevém. Não houve custos para o produtor. 

De acordo com informações da Secretaria da Agricultura, ^inda há uma 
grande quantidade de sementes a ser distribuída e os interessados devem 
procurar o mais breve possível para que o produto njao perca sua 
potencialidade. 

Feira agita Paial 

Exposição iniciou ontem e será encerrada amanhã 
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Aconteceu ontem a abertura oficial da III Expo Paial. Também foram abertos 
os pavilhões e estandes para visitação pública. 

Houve ainda show de patinação e a presença da banda Nave Som. Até este 
domingo, segundo o prefeito Aldair Rigo, cerca de cinco mil pessoas devem 
prestigiar o evento. Cerca de 60 expositores participam da exposição, que 
acontece no Centro de Eventos Claudino Lippert, nos setores interno e 
externo. São 44 expositores internos e 16 na área externa. Houve também a 
montagem de uma estrutura no local para que, em caso de chuva, os 
expositores não tenham transtornos. "Convidamos toda a nossa região para 
prestigiar a Expo Paial e observar a potencialidade do nosso município", 
disse Rigo. 

Os shows artísticos são destaque no evento, a começar pela dupla sertaneja 
Lourenço e Lourival [...] 

Sábado 

Hoje, a exposição de animais acontece a partir das 9h30, seguida de palestra 
sobre gado leiteiro e almoço. Das 14h as 19h haverá parque infantil para toda 
a garotada. Às 15h tem desfile de Jericos e apresentações da banda Nave 
Som às 16h e às 20h. "A programação é simples, mas bem diversificada, 
visando agradar a todos", explicou o prefeito. 

Também haverá praça de alimentação. 

Jornal Folha Sete - edição de 16 de abril de 2011 

Trabalhos concluídos 

Município distribui mais de 30 toneladas de sementes 

Foi concluído nesta semana, em Paial, o trabalho de distribuição de 
sementes de pastagem aos produtores rurais do município. 

Mais de 30 toneladas foram repassadas aos agricultores, segundo o 
secretário de Agricultura, Aristides Pohl. De acordo com ele, as espécies 
repassadas foram a de aveia preta e azevém, que são as que mais se 
adaptam à região, para posterior alimentação dos bovinos. Cada produtor 
recebeu três sacas de aveia e uma de azevém. 

A Secretaria está trazendo, agora, 150 quilos de sementé de trevo para 
pastagem perene, visando atender solicitação feita por /cerca de 20 
produtores do município. "O custo é zero e, por isso, todos se animam a vir 
buscar este benefício, enquanto o município diz que tòéps tenham mais 
facilidades em plantar do que colher", salienta Aristides Poh 

Silagem 
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Também prosseguem trabalhos de silagem em propriedades, com a 
produção sendo considerada grande. "Muitas vezes nem conseguimos 
atender a demanda porque são muitos pedidos", disse o secretário. 

Jornal Folha Sete - edição de 22 de abril de 2011 

Ponte está interditada 

Obra só deve ser liberada em aproximadamente 50 dias 

Os trabalhos de recuperação da ponte sobre o rio Ariranha Grande, em Paial, 
prosseguem e devem se estender ainda por 50 dias. 

A informação é do secretário dos Transportes, Gilmar Cardoso, destacando 
que as atividades se desenvolvem há cerca de 20 dias. A ponte está 
interditada em função de uma rachadura em um dos pilares, o que acabou 
prejudicando toda a estrutura. "Estamos fazendo uma entrada diferente na 
ponte, que antes era em curva e agora será numa reta, forçando menos 
quando da entrada de veículos sobre a estrutura", disse Cardoso. 

Reparos 

De acordo com o secretário, foi verificado que houve uma grande rachadura 
no pilar maior, o que causou todo problema e interrompeu a passagem de 
veículos pelo local. Enquanto isso, os motoristas estão se utilizando de uma 
ponte antiga para transitar naquela região. 

As obras de recuperação estão sendo realizadas pela empresa Tucano, de 
Concórdia, responsável pela construção da ponte. A empresa não se 
manifestou sobre o que teria provocado a rachadura no pilar. 

Pedidos à Presidente 

O município de Paial estará presente à visita que a presidente Dilma Rousseff 
fará a Concórdia na sexta-feira, 29. Segundo o prefeito Aldair Rigo, o objetivo 
é levar algumas reivindicações, principalmente para a construção de novas 
casas populares no município, beneficiando os agricultores familiares. 
Segundo ele, Paial aguarda há mais de um ano que os recursos sejam 
liberados e os agricultores cobram da prefeitura uma agilização no processo. 
"Nós queremos dar apoio pessoal para que o objetivo possa ser atingido com 
maior rapidez", disse Rigo. 

O prefeito explica que aguarda também a liberação dos 
projetos estão paralisados no governo, oriundos de emendas 
de ministérios. Até mesmo aquele auxílio-estiagem, prometi, 
dois anos, não foi recebido por Paial e, pelas informações /q 
corre o risco de nem ser mais liberado", enfatizou o prefeito 

cursos cujos 
á lamentares e 
j há cerca de 
je recebemos, 
o R$ 145 mil. 
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Jornal Folha Sete - edição de 30 de abril de 2011 

Trabalhos prejudicados 

Os transtornos e prejuízos causados pelas fortes chuvas do final de semana 
em Paial não se resumiram a estragos nas estradas e ruas do município e ao 
entupimento de bueiros. Também causaram, no setor agrícola, a paralisação 
de diversas atividades que foram desenvolvidas. 

De acordo com o secretário da Agricultura, Aristides Pohl, as atividades que 
estavam ganhando ritmo acelerado tiveram que ser interrompidas por falta de 
condições, como a distribuição de adubo orgânico. "Também o plantio das 
pastagens sofreu atraso", disse ele. Neste ano, foram distribuídas aos 
agricultores paialenses cerca de 30 toneladas de sementes e a expectativa 
era de que todo o volume já estivesse plantado, mas a chuva atrapalhou os 
planos dos produtores rurais. A boa notícia é que o tempo firme registrado 
nesta semana possibilitou a agilização dos trabalhos no interior, segundo o 
secretário. 

Recursos emperrados 

Prefeito está preocupado com o atraso nos repasses 

Apesar da demora, o prefeito Aldair Rigo, de Paial, mantém esperanças de 
receber até a próxima semana os recursos financeiros acordados com o 
governo federal para a realização de obras no município e a aquisição de 
equipamentos. 

Para o setor de infraestrutura, o objetivo envolve a implantação de 
calçamento de ruas e passeios públicos. Em termos de aquisições, ele cita a 
compra de uma escavadeira hidráulica no valor de R$ 400 mil, que está 
pendente junto ao Ministério da Pesca. Também aguarda, depois de cerca de 
dois anos, os recursos da ordem de R$ 145 mil do crédito de emergência, 
ainda da época da estiagem de 2009. 

Expectativa 

Aldair Rigo destaca que a expectativa é de que ao menos parte dos recursos 
financeiros seja liberada nos primeiros dias de maio. Caso y^ontrário, a 
esperança de que isto ocorra posteriormente é muito pequena./Ò Executivo 
diz ter informações vindas de parlamentares em Brasília de qúe a situação 
não está fácil e que, dificilmente, não apenas Paial, mas també/n os demais 
municípios, irão receber tudo o que esperam do governo federal. "Mas 
mantenho a esperança e penso que Paial pode até ser urma exceção e 
receber já nos próximos dias o dinheiro que precisamos pafa atender as 
reivindicações de nossa população", finaliza Rigo. 
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Paial possui um dos piores índices de desenvolvimento humano do Estado, 
segundo o IBGE. Os recursos liberados pelo governo federal são 
fundamentais para que o município desenvolva ações em prol da comunidade 
paialense. 

Jornal Folha Sete - edição de 7 de maio 2011 

Produção é incentivada 

A produção de leite em Paial está recebendo incentivo da administração 
municipal, fazendo com que o setor seja cada vez mais uma fonte de renda 
importante ao produtor rural. De acordo com o secretário da Agricultura, 
Aristides Pohl, está acontecendo a distribuição de sêmen e de sementes de 
pastagens para incentivar o produtor a continuar na atividade e aumentar sua 
renda. "Também promovemos palestras, orientações e cursos de silagem 
para que todos estejam habilitados a aumentar sua produção", disse ele. 

Pohl lembra que a produção leiteira em Paial dobrou este ano, passando de 
um milhão de litros para dois milhões, um volume considerado elevado para o 
porte do município. "Com a aplicação do sêmen que adquirimos para os 
produtores, os resultados deverão ser ainda melhores", salienta. 

Faltam mais recursos 

Governo não cumpre promessa de auxiliar cidade 

Legenda da foto: Prefeito Aldair Rigo (E) espera mais apoio do governo 
federal 

Paial tem um dos menos índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do 
Estado e do país. 

No discurso, os governos propagam que auxiliam cidades nesta condição, 
facilitando, inclusive, a liberação de recursos e projetos. Na prática, no 
entanto, não é isso o que acontece. 

Os "privilégios" seriam concedidos com o objetivo de fazer com que a 
qualidade de vida da população destes municípios aumente. Em Paial, de 
acordo com o prefeito Aldair Rigo, os escassos recursos recebidos se 
localizam na área social, com R$ 4,5 mil mensais para o CRAS/e R$ 1 mil 
para o PETI. "Fora isso, não observamos nenhum auxílio a mais por conta do 
nosso baixo IDH, o que é lamentável", reclama o chefe do Executivo. 

Ele destaca que, mesmo assim, o município trabalha na direçao/de elevar a 
qualidade de vida da população, o que, mesmos com//as enormes 
dificuldades enfrentadas, está sendo conseguido, ainda que/em percentuais 
reduzidos. "As famílias de municípios pequenos, como é ' so caso, são 
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carentes e os problemas são grandes. Não fugimos à regra e sem a ajuda do 
governo federal, fica bem mais difícil contornar a situação, enfatiza Rigo. 

Reivindicação 

Mesmo diante deste quadro, o Executivo paialense continuará reivindicando 
auxílio ao governo federal mesmo sabendo que a reversão do quadro atual é 
um processo de longo prazo. "Fazemos o que é possível, mas com ajuda, 
seria bem mais fácil", conclui o prefeito. O IDH mede o desenvolvimento 
social e econômico das cidades. 

Jornal Folha Sete - edição de 17 de maio de 2011 

Cempa em fase final 

As obras de construção da primeira etapa do Centro Municipal de Educação 
de Paial (Cempa) estão em fase final. A meta da administração paialense é 
fazer a inauguração do local no mês de julho. No Cempa estarão localizadas 
as séries iniciais do ensino fundamental municipal, facilitando todo o processo 
educativo do município. O pré deve continuar funcionando no mesmo local 
onde hoje se encontra. Os trabalhos, conforme a Secretaria da Educação, 
estão sendo realizados de forma gradativa, de acordo com as possibilidades 
do município, até atingir a parte final e poder ser inaugurada e entregue à 
comunidade. Na primeira etapa, estarão localizadas quatro salas de aula e 
mais um espaço a ser adaptado, devendo receber, quando em 
funcionamento, cerca de 100 alunos. 

O Cempa se localiza no final da avenida central de Paial. Outra etapa deverá 
ser executada em junho, para que em julho possa ocorrer a inauguração. 

Setor educacional mobilizado 

A equipe pedagógica da Secretaria Municipal da Educação de Paial esteve 
reunida na sexta-feira, 6. O objetivo foi, juntamente, com professores e 
formadores do Sistema UNO de ensino, avaliar a implantação do modelo na 
rede local de educação. Além dos livros didáticos habitualmente utilizados, 
neste ano Paial ampliou as possibilidades de trabalho do professor 
oferecendo o sistema de módulos, mais colorido e atrativo. Os professores 
destacam que o material é bem aceito pelos alunos. Também está sendo 
desenvolvido junto às escolas o programa Saúde do Escolar, que proporciona 
palestras, orientações e formação pessoal, com o foco na melhoria da 
qualidade de vida, higiene, prevenção e aproximação da família jcom a vida 
escolar dos filhos. 

Outro destaque é que a administração municipal oferece gratpcífnente aulas 
de formação musical de teclado e violão. O prefeito Aldair Rigp è nfatiza que é 
difícil para os munícipes se deslocarem a outros locais e,/ pqr isso, estas 
aulas estão sendo colocadas à disposição de todos na própri^/cipade. 
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Jornal Folha Sete - edição de 21 de maio de 2011 

Situação não avançou 

Busca por petróleo em solo paialense está paralisada 

A possibilidade de encontrar petróleo no subsolo de Paial existe, mas os 
trabalhos de pesquisa, que deveriam ter sido iniciados, ainda são uma 
incógnita. 

Conforme o prefeito Aldair Rigo, técnicos estiveram no município em outubro 
de 2010 realizando os trabalhos de topografia do terreno e uma outra equipe 
deveria chegar ao município posteriormente para dar continuidade ao 
processo, mas, até agora, nada aconteceu. "Já se passaram praticamente 
oito meses. Estamos esperando pelos testes de solo e as atividades 
necessárias para observar que tipo de produto pode ser extraído, mas não 
houve nenhuma comunicação", disse Rigo. 

Expectativa 

Há o interesse, segundo o prefeito, de que a hipótese seja confirmada, 
porque não apenas o município de Paial ganharia, mas toda a região. 
"Petróleo é dinheiro e toda nossa região seria beneficiada, por isso torcemos 
para que a possibilidade se torne algo concreto e possamos faturar em cima 
disso", acrescenta. Um dos bons sinais de que o produto existe no subsolo de 
Paial, segundo ele, é que foi encontrada a chamada Linha do Petróleo, o que 
aumenta a chance de se concretizar a possibilidade. "Mesmo que seja 
apenas água, tomara que algo seja encontrado, porque toda nossa 
população será beneficiada", concluiu. 

Jornal Folha Sete - edição de 28 de maio de 2011 

Obra está concluída 

A instalação da rede de abastecimento de água para a comunidade de Alto 
Pavão, em Paial, já foi concluída. Basta, agora, solucionar pequenos detalhes 
para que o produto seja liberado chegue às torneiras de cada residência. De 
acordo com o prefeito Aldair Rigo, 20 famílias residentes na comunidade 
serão beneficiadas, solucionando um antigo problema, que era a falta do 
líquido principalmente em épocas de estiagem. Os hidrômetros para/fínedir o 
consumo estão sendo instalados e, tão logo isso esteja concluído//a água 
poderá chegar aos moradores de Alto Pavão. 

A implantação da rede, segundo o Executivo, foi realizada com pfecursos do 
próprio município, num total de R$ 17 mil. "Atendemos a uma reivindicação e 
necessidade que nossos munícipes tinham, gerando mais tra^ajuilidade a 
todos e afastando o fantasma do desabastecimento, principalrr/e/fte durante 
os períodos de estiagem", explicou Aldair Rigo. 

/// \ 
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Tecnologia no campo 

Comunicação facilitada nas comunidades do interior 

A internet e o telefone digital estão chegando às comunidades de linha Verde, 
Pavão, Poço Redondo, Sede Irani, Salete e Monte Carlo, em Paial. 

A instalação de toda estrutura necessária ao funcionamento da tecnologia já 
foi realizada e está à disposição da população, segundo o prefeito Aldair 
Rigo. Foram instaladas três torres e os demais equipamentos necessários ao 
funcionamento do sistema, com um investimento de R$ 60 mil. 

Trinta famílias estão sendo inicialmente beneficiadas, número que deverá ser 
ampliado nos próximos meses. "Cada família vai se habilitando de acordo 
com suas necessidades e o município estará acompanhando a evolução para 
que todos sejam beneficiados e tenham uma qualidade de vida melhor", 
acrescenta Rigo. 

Pleito 

Conforme o prefeito, esta é uma reivindicação de algum tempo feita pela 
população do interior, que agora está sendo atendida. "Sabemos da 
necessidade e da importância destes serviços, principalmente para os jovens, 
que estudam e necessitam pesquisar, e para a população em geral", concluiu 
Aldair Rigo. Com o investimento, a população poderá melhorar, inclusive, a 
qualidade de vida. 

Jornal Folha Sete - edição de 4 de junho de 2011 

Posto está fechado 

O único posto de abastecimento de combustível de Paial fechou. O 
encerramento das atividades, segundo os proprietários, se deve à falta de 
apoio do município, que deixou de abastecer seus carros e máquinas no 
local, além de ter havido impedimentos para que participassem das licitações 
da prefeitura. Sem o fornecimento de combustível à frota municipal, ficou 
impossível continuar de portas abertas. A prefeitura teria preferido instalar 
bombas junto à garagem, com o produto vindo de Chapecó, do que valorizar 
o estabelecimento local. 

O prefeito Aldair Rigo argumenta que o município está economizando em 
adquirir o produto de fora e diz que foram realizadas licitações é / o Posto 
Sichelero não participou e, quando o fez, apresentou valores superiores aos 
demais. Ele confirma a instalação da bomba na garagem da prefeitura. 

Água nas residências 

Rede vai garantir melhoria no abastecimento às famílias 
/ • 
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O perímetro urbano de Paial está recebendo a instalação da rede de 
abastecimento de água projetada pela prefeitura. 

Segundo o prefeito Aldair Rigo, será uma rede totalmente nova, que vai 
beneficiar a população com água de qualidade nas residências. Cerca de 
60% da rede já foi instalada, com a conclusão dos trabalhos sendo prevista 
para os próximos dias. "Nossa meta é inaugurar a rede de abastecimento 
ainda em junho e vamos trabalhar para isso", disse Rigo. 

Aniversário 

O prefeito deseja que os trabalhos estejam concluídos ainda este mês para 
que a melhoria possa ser inaugurada até o dia 4 de julho, quando Paial 
completará 16 anos de emancipação político-administrativa. Cerca de 350 
famílias serão beneficiadas com o fornecimento de água em suas casas, num 
investimento superior a R$ 100 mil. "São recursos próprios que Paial está 
investindo para a melhoria na qualidade de vida de nossa gente", lembra o 
prefeito. 

Destaca ainda que, em Alto Pavão, a rede já foi instalada e está funcionando, 
beneficiando 16 famílias numa extensão de seis quilômetros. 

Jornal Folha Sete - edição de 11 de junho de 2011 

Auditoria na prefeitura 

Técnicos do Tribunal de Contas do Estado (TCE) estiveram em Paial na 
segunda-feira, 6. O objetivo foi realizar uma auditoria no funcionamento da 
máquina administrativa municipal, uma atividade de praxe do órgão, que 
sorteia 40 municípios periodicamente para que sejam alvos deste trabalho. 

O prefeito Aldair Rigo considera normal esta visita e diz que está tranquilo 
quanto ao que os técnicos observaram na administração municipal, porque 
tudo está sendo feito dentro do que prevê a legislação. Esta, segundo o 
prefeito, é a primeira vez que o trabalho é realizado no município pelo TCE e 
a expectativa é pelos resultados desta ação. Nos próximos dias, os técnicos 
deverão retornar ao município para informar os resultados. "Não temos medo, 
porque estamos administrando o município de forma correta e com certeza 
nenhuma irregularidade foi encontrada pelo Tribunal de Contas do E^tàdo em 
Paial", disse o prefeito. 

/ 

Trabalho acelerado / 

Asfalto de Paial à ponte do Iraní próximo da conclusão 

Os trabalhos de asfaltamento dos 15 quilômetros que separa rir a sede do 
município de Paial da ponte sobre o rio Irani, na divisa com Cljia ecó, estão 
próximos da conclusão, segundo o prefeito Aldair Rigo. 

\ 
• \ 
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No momento está sendo feito o trabalho de base para a colocação do piche, 
uma das fases finais do processo. Conforme o prefeito paialense, três 
quilômetros do trecho já estão quase em fase final e o restante está sofrendo 
a realização do processo necessário para receber o material que dará 
condições à colocação do piche e, posteriormente, a massa asfáltica. A 
empresa Planaterra, de Chapecó, é a responsável pelos trabalhos de 
implantação do asfalto no trajeto e há a expectativa de que tudo seja 
concluído dentro do prazo estipulado. Máquinas da empresa que estavam em 
União do Oeste foram deslocadas para Paial para auxiliar na execução dos 
serviços. 

Chapecó 

Pelo lado de Chapecó, são nove quilômetros e as obras também devem 
sofrer uma agilização a partir de agora. De acordo com a prefeitura de 
Chapecó, o que está atrasando os trabalhos é a espera pelo resultado dos 
estudos que foram necessários fazer na área, a pedido do Ministério Público, 
principalmente relacionados a questões ambientais. Somente depois do 
estudo ser entregue ao MP é que os órgãos irão conceder a licença para a 
continuidade dos trabalhos. Mesmo assim, o prefeito paialense mantém o 
otimismo. 

Jornal Folha Sete - edição de 18 de junho de 2011 

Trabalhos Concluídos 

Os trabalhos de preparação de silagem estão terminando em Paial. De 
acordo com o secretário da Agricultura, Aristides Pohl, a ação é importante 
diante da necessidade de cobrir as pastagens, formando uma nova plantação 
com a utilização de sementes de aveia. Conforme o secretário, 99% dos 
produtores rurais estão se utilizando deste sistema, que tem se mostrado o 
mais eficiente até agora. O município auxilia os produtores cobrando horas-
máquina no valor de R$43,00, com o restante sendo subsidiado pela 
administração municipal. 

Mais de 200 propriedades são atendidas durante o ano, segundo Pohl. A 
expectativa é de que todo o inverno seja seco e frio, o que beneficia muito o 
setor, principalmente visando o plantio e a colheita, que são executados com 
mais facilidade. ft 

Programação Definida / 

Município comemora mais um aniversário dia 4 de julho 7 

Paial completa, em 4 de julho, 16 anos de emancipação política 
administrativa. / 
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Para comemorar a data, foi elaborada uma programação que atende aos 
diversos segmentos da sociedade local. Na abertura dos eventos, na sexta-
feira, 1o, diversas inaugurações acontecem, como da rede de abastecimento 
de água em linha Pavão, telefonia digital e internet, rede de energia elétrica 
em várias ruas da cidade, calçamentos nas ruas Bahia e Paraná e 
asfaltamento na rua Goiás. 

Na mesma data, à noite, acontece o Café Colonial no Centro de Eventos 
Claudino Lippert, com a participação do Trio Tropical, que anima um mate-
baile. No sábado, 2, será realizado café com a participação dos 
tradicionalistas que irão fazer parte da cavalgada, que inicia às 8h e termina 
no domingo, às 10h:45. Também acontecem jogos no Claudino Lippert, 
transmissão do programa Linha Aberta, da Rádio Belos Montes, mateada e 
show com Márcio e Léo as 16h. 

Domingo: 

Para o domingo, 3, haverá a disputa de uma partida de futebol máster entre 
as equipes de Ita e Paial. A programação prevê ainda a celebração de Missa 
Crioula e almoço no Centro de Eventos Claudino Lipper. As 14h30 sairão 
ônibus das comunidades do interior obedecendo o mesmo itinerário do 
transporte escolar para transportar as pessoas que desejam participar das 
demais atrações do dia como parque infantil, às 13h30, o corte do bolo de 16 
metros, às 14h30, e o matinezão com Os Atuais, às 15h. 

Em maio, a prefeitura realizou a Expo Paial, com grande participação. 

Jornal Folha Sete - edição de 25 de junho de 2011 

Ponte Interditada 

Estrutura ainda não permite a passagem de veículos 

A ponte sobre o rio Ariranha, entre as comunidades de Pavão e Ponte Preta, 
cujos pilares cederam há cerca de três meses, ainda não oferece tráfego, 
segundo o secretário de Transportes, Gilmar Cardoso. 

Todos os trabalhos de recuperação foram executados, aguardando-se agora 
a secagem do material aplicado, para que possa ser feira a ; aterragem 
necessária, visando proporcionar condições de utilização dó local. A 
expectativa é de que isso possa ocorres nos próximos dias. /A empresa 
responsável pelo trabalho de recuperação da ponte é a Seta Engenharia, de 
Concórdia. "Estamos na dependência do processo de secagem' para que 
possamos realizar os acabamentos e propiciar condições çfy uso pelos 
motoristas", diz Cardoso. 

Alternativa: 
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Enquanto isso não ocorre, a antiga ponte de madeira está servindo como 
desvio para os deslocamentos necessários. "Mas acredito que em breve 
poderemos devolver a ponte à população, contando lógico, com a 
colaboração do tempo". 

CRAS promove mais uma palestra 

A prefeitura de Paial, através do Centro de Referência da Assistência Social 
(CRAS), promoveu sexta-feira, 17, palestra com Antonio Biz. De acordo com 
a coordenação do CRAS, a palestra teve dois momentos distintos. O 
primeiro, em parceria com a Escola de Educação Básica Francisco Maciel 
Bageston e rede municipal de ensino, envolveu os alunos de 5o ano à 3a série 
do ensino médio, abordando assuntos como a importância do estudo na vida 
do ser humano, o respeito à família e a prevenção ao uso de drogas, além de 
temas relevantes a convivência em sociedade e respeito aos princípios 
sociais. Um segundo momento reuniu pais e comunidade, sensibilizando os 
presentes sobre a importância da família, o convívio social e a necessidade 
da família na escola e na educação dos seus filhos, enfatizando a 
necessidade dos pais imporem limites. 

Reunindo pais, alunos, professores e comunidade em geral, a palestra 
proporcionou aos presentes a interação com o palestrante, com o intuito de 
valorizar e estreitar as relações do convívio familiar e escola, destaca a 
coordenadora do CRAS, Lidaci Cromianski. 

Jornal Folha Sete - edição de 02 de julho de 2011 

Novo Curso Oferecido 

Capacitação faz com que mulheres ganhem alternativas 

O Centro de Referência em Ação Social, CRAS, de Paial, realizou nos dias 
13 de abril, 11 de maio e 22 de junho, em linha Uru, etapas do curso de 
Pethcolagem. 

O evento teve a participação de seis mães da comunidade, sendo ministrado 
pela monitora e psicóloga, Marizete do Prado. Vencida esta etapa, a próxima 
realização será em linha Ponte Preta, cuja data ainda não está definida. 

Objetivo: 

O objetivo do curso é incentivar as mães a buscarem uma alWnativa de 
renda, que possa ajudá-las no seu dia-a-dia desenvolvido j má própria 
residência no interior do município. A procura é boa e novas etapas deverão 
ser realizadas nas linhas Pinheirinho e Aparecida, além do PEf l , onde as 
crianças deverão participar ainda de outras oficinas. Nesta sénjana, foram 
realizados cursos de confecção de chinelos e tear de mesa, i/opcluídos na 
quinta-feira, 30. j l 
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Lideranças do PT descontentes 

O ex-secretário do PT de Paial, Ademar Weirich, está descontente com os 
rumos do partido no município. Ele lembra que na eleição do então prefeito 
Adelmo Bratz, havia sintonia na sigla, quando foi eleito o vice-prefeito e 
também um vereador e que havia perspectiva de crescimento da agremiação 
partidária. Ele faz críticas ao presidente Nilo Cromianski, que teria permitido 
que o diretório municipal fosse extinto. Segundo ele, sem consultar ninguém, 
Nilo Cromianski enviou alguns nomes para Florianópolis como componentes 
do futuro diretório, com a intenção de se manter na presidência. 

Nilo Cromianski rebate as acusações feitas for Ademar Weirich. Segundo ele, 
o ex-secretário foi quem tentou tumultuar o ambiente ao se negar, durante a 
última convenção realizada pelo partido em 25 de junho de 2008, a fazer a 
ata de aprovação com os nomes dos candidatos às eleições municipais. "A 
partir deste momento, Weirich deixou de ser o secretário do partido". Agora, 
uma nova chapa foi enviada ao diretório estadual em Florianópolis, com o 
nome de Nilo Cromianski para presidente. Diz que "se o diretório municipal 
acabou sendo dissolvido foi em virtude dos transtornos causados por 
pessoas que não tem interesse algum em ver a sigla crescer no município, 
como o ex-secretário". 

Transtornos no interior 

A chuva e o frio trouxeram transtornos aos trabalhos desenvolvidos pela 
Secretaria de Agricultura de Paial. Conforme o secretário Aristides Pohl, 
muitas atividades estavam planejadas para acontecer nesta semana e não 
puderam ser realizadas. Trabalho de silagem, transporte de adubo orgânico e 
terraplanagens em propriedades rurais esperam o tempo bom para se 
concretizar. 

Apesar disso, diz que o setor agrícola no município passa por um bom 
momento, com exceção do setor [...], com os criadores enfrentando uma das 
maiores crises dos últimos anos. "No que depender do município, estamos ao 
lado dos nossos produtores, mas há coisas que fogem do nosso alcance". 

Jornal Folha Sete - edição de 23 de julho de 2011 

Novas ruas abertas 

Objetivo é incentivar a construção de novas moradias 

Com o objetivo de possibilitar a construção de novas residência^,/a prefeitura 
de Paial está promovendo a abertura de novas ruas na cidade,/ onde serão 
também instalados os equipamentos de fornecimento de água é esgoto. 

Os trabalhos estão acontecendo junto às ruas Rio de Janeiró Rio Grande 
do Sul e no prolongamento da avenida Julio Bender. D ^ gçordo com o 
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prefeito, Aldair Rigo, também estão sendo licitadas obras nas ruas 
Pernambuco e Goiás, com calçamento das vias através da utilização de 
paralelepípedos. Trabalhos de melhoria também acontecem nas ruas Ceará e 
Santa Catarina, além da colocação de passeio público na avenida Julio 
Bender. Estes serviços têm recebido prioridade pela administração municipal. 

Recursos: 

Todas as melhorias estão sendo executadas através de recursos obtidos pelo 
município através de ementas parlamentares do ex-deputado Odacir Zonta, 
deputada Ângela Amin e senadora Ideli Salvatti. "Estamos conseguindo dar 
um grande salto de qualidade no setor de infra-estrutura do município, 
oferecendo melhores condições de uso de nossas vias pelos paialenses e 
também por quem nos visita", disse o prefeito Aldair Rigo. 

Rede de água é ampliada 

Está em fase final a instalação da rede de abastecimento de água no 
perímetro urbano de Paial, que conta com a colocação também dos 
hidrômetros para medir o consumo verificado. O município fará, em breve, a 
licitação da rede para as comunidades de linhas Verde e Monte Carlo. Estas 
obras acontecerão com a utilização de recursos da própria municipalidade, 
segundo o prefeito Aldair Rigo."Estamos fazendo o levantamento de todo 
material necessário com a participação de nossos técnicos e, depois, iremos 
lançar a licitação para a efetiva implantação destas melhorias", salienta. 

O objetivo do município, conforme o prefeito, é concluir esta série de obras 
ainda este ano. "Queremos iniciar 2012 com todos tendo água em suas 
residências e afastando o fantasma do desabastecimento que surge sempre 
durante os períodos de estiagem", pontua o prefeito. 

Implantação de pastagens 

A Diretoria da Agricultura, em parceira com o Senar, realizou nos dias 19 e 20 
de julho, Curso de Implantação e Manejo de Pastagens na comunidade de 
União Independente. Na oportunidade, 13 agricultores foram capacitados 
pelo palestrante Ernesto Gomes, que abordou temas como: formação, 
manutenção, consórcios, lotação animal e manejo da pastagem. Também 
foram distribuídas mudas de Lótus Serrano para os participantes 
multiplicarem nas propriedades como forma de incentivo para diversificação 
dos recursos forrageiros. / 

O curso contou com a participação do prefeito Aldair Rigo,|do diretor de 
Agricultura, Aristides Pohl, e dos técnicos municipais. // 

Jornal Folha Sete - edição de 30 de julho de 2011 

CDL será instalada 
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O município de Paial terá em breve um núcleo da Câmara de Dirigentes 
Lojistas. A entidade-mãe será a CDL de Itá, que já está adotando os 
procedimentos necessários. Segundo o presidente Adriano Stadtlober, um 
encontro já foi realizado na semana passada, que contou com a presença de 
14 empresários paialenses. Como eram necessários no mínimo 10, a idéia foi 
aprovada. Nos próximos dias, nova reunião acontece, desta vez com a 
presença do diretor distrital da FCDL, Evandro Tartari. 

O evento será realizado a partir da solicitação dos próprios lojistas de Paial 
que deverão também eleger o responsável pelo órgão para que preste contas 
das atividades desenvolvidas à CDL itaense. 

"O núcleo pertencerá à CDL de Ita, mas ficará a critério dos empresários 
paialenses a realização dos eventos como campanhas de venda e cursos", 
salienta. 

Veículos acidentados 

As críticas e reclamações feitas pela oposição sobre a situação dos veículos 
que compõe a frota da prefeitura de Paial não preocupam o prefeito Aldair 
Rigo. De acordo com os oposicionistas, estão acontecendo muitos problemas 
com os carros pertencentes ao município, exigindo muita oficina e gastos de 
parte do município. 

Rigo diz estar tranqüilo e que não há razão para críticas, porque são todos 
veículos novos e que, independente do motorista, problemas podem 
acontecer. Destaca que o recente acidente envolvendo uma ambulância de 
pequeno porte aconteceu porque o carro foi atingido por outro veículo fora da 
pista. "É normal para quem sempre está viajando, transportando doentes, 
como é o caso da ambulância. Não é falta de manutenção nem de cuidados", 
disse o prefeito. 

"Eles deviam lembrar que, quando assumi a prefeitura, não existia um único 
veículo em boas condições", finaliza. 

Jornal Folha Sete - não foi possível identificar a data da edição 

Desbravando fronteiras 

Estudo realizado pela Udesc já apresenta resultados 

A Diretoria de Agricultura firmou parceria com a Universidade dM Estado de 
Santa Catarina (Udesc), em agosto de 2009, através do projeto/ae/extensão 
"Desbravando Fronteiras - Acompanhamento dos sistemas dq' pjrádução de 
leite", que está sendo aplicado em 10 propriedades. j 

O acompanhamento se deu através de visitar de pro fessore^ acadêmicos 
da Udesc-Chapecó e pela zootecnista da Diretoria de Agricultura, Adriana 
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Floríanovicz. Também foram realizadas palestras e aulas práticas nas 
propriedades envolvendo alunos e produtores com o intuito de, além de 
promover atividades extracurriculares aos acadêmicos, proporcionar 
capacitação diferenciada aos agricultores, aproximando a universidade do 
campo. 

Resultado: 

Depois de obtido o diagnostico das propriedades, no dia 12 de janeiro os 
dados foram apresentados numa reunião com entrega de certificados aos 
integrantes. Foram elaborados dois artigos científicos intitulados "Estudo da 
rentabilidade da produção de leite de vacas da raça holandesa alimentadas 
com dietas contendo diferentes volumosos no este catarinense" e 
"Características da produção e qualidade do leite de sistemas de produção 
utilizados no município de Paial-SC". Os trabalhos que foram apresentados e 
publicados na 48a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, que 
aconteceu de 18 a 21 de julho, em Belém-PA. 

As famílias envolvidas são as de Roberto Albrecht, Cláudio Ludke, Nivaldo 
Berghoffer, Tarcísio Franz, Venicius Bhorer, Noeli Jochins, Adolfo Hartmann, 
Irineu de Col, Emerson Krause e Januário dos Santos. 

Prefeitura espera por mais recursos 

A prefeitura de Paial continua no aguardo da liberação de recursos 
financeiros oriundos de emendas parlamentares para a continuidade de 
várias obras e aquisições de máquinas e equipamentos. Emendas são ainda 
do ex-deputado federal Odacir Zonta (PP) e de Ângela Amin (PP), que muitos 
recursos conseguiram para o município nos últimos anos. Enquanto isso, os 
trabalhos de melhoria e recuperação de estradas no interior prosseguem, 
mesmo sofrendo prejuízos com as chuvas registradas nos últimos dias. 

O prefeito Aldair Rigo aguarda também, com ansiedade, que o trecho entre 
Paial e a ponte sobre o rio Irani, na divisa com Chapecó, tenha o 
asfaltamento concluído o quanto antes. É o caminho mais curto segundo ele, 
para o escoamento da produção do município, gerando renda aos paialenses. 
A obra tem causado apreensão, em função dos fatos que estão provocando 
atraso no cronograma de conclusão. 

Jornal Folha Sete - não foi possível identificar a data da < " ~ 3 

Obra vai abrigar estrutura de educação do município 

Cempa quase pronto 

Está praticamente concluída a construção do Centro de 
de Paial (Cempa) 

Educação Municipal 
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Faltando apenas a pintura e pequenos detalhes, o local oferecerá, a partir do 
próximo ano, condições de estudo e aprendizado aos alunos do município. 
Segundo o prefeito Aldair Rigo, a obra deverá ser entregue nos próximos 
dias, faltando apenas a mobília do local. Na semana passada, Rigo esteve 
em Florianópolis, solicitando recursos financeiros para a compra dos moveis. 
No contato com o secretário de Educação, Marcos Tebaldi, o prefeito 
praticamente garantiu a liberação do dinheiro, não sabendo ainda o 
montante. 

As obras de construção do Cempa foram desenvolvidas com recursos 
próprios do município, num investimento de cerca de R$1 milhão. 

Alunos: 

O centro deverá receber mais de 200 anos e está localizado no perímetro 
urbano do município, no final da avenida Julio Bender. "Com certeza, nossos 
alunos terão um lugar de luxo para estudar, com condições e tranqüilidade 
total para eles, para os professores e os funcionários", destaca. 

Subsídio aos produtores 

Paial está desenvolvendo programa de distribuição de adubo químico e 
fertilizantes aos produtores rurais. Foram disponibilizadas 1.300 sacas, 
segundo o prefeito Aldair Rigo. São investidos no programa R$100 mil, 
recursos próprios da municipalidade. 

A distribuição é de acordo com o movimento econômico de cada produtor, 
que deve apresentar nota, tendo direito a três bolsas quem apresentar 
movimentação de até R$12 mil. Para quem tem movimento econômico 
superior a esse valor, e até R$50 mil, serão concedidas quatro bolsas, 
enquanto que, para valores acima disso, serão cinco sacas. 

Neste primeiro ano, segundo Aldair Rigo, aos agricultores que apresentarem 
apenas o bloco de produtor rural, sem as notas fiscais, estão sendo 
entregues duas bolsas. No próximo ano, quem não tiver o bloco e as notas 
não terá direito ao incentivo. 

Jornal Folha Sete - edição de 03 de setembro de 2011 
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Programa de equoterapia 

Município firma convênio com instituição itaense 

Paial realizou convênio com o Centro de Equoterapia Amigo 
seis meses. 

'icho - Ita há 

Segundo a coordenadora do programa, a fonoaudióloga Camila Pavin, "Paial 
é município que está buscando recursos mais específicos /para ajudas as 
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crianças, adolescentes e adultos com necessidades especiais, problemas 
sociais emocionais, psicológicos e de aprendizagem. A equoterapia é um 
tratamento amplo, que visa trabalhar o praticante de uma forma global, 
buscando melhorar aspectos de sua vida diária. A equoterapia ajuda o ser 
humano a superar as dificuldades e melhorar sua inclusão na sociedade". 

Conforme a secretária de Saúde de Paial, Elizete Esposito, "os resultados 
que a equoterapia está trazendo para Paial são muito bons. As crianças 
estão contentes e adaptadas a esse novo trabalho. Os pais relatam a grande 
mudança no comportamento, nas atitudes, na autoestima, na estimulação da 
linguagem". Outro aspecto importante, segundo a secretária, é o relato dos 
professores, que notam a diferença na criança que freqüenta a equoterapia. 

Avaliações: 

Em agosto, o Centro de Equoterapia realizou o fechamento das avaliações 
realizadas durante o período de seis meses. Todos os praticantes 
apresentaram melhoras significativas individuais direcionadas ao quadro 
motor, equilíbrio, postura, adaptação à movimentação do cavalo, melhora nos 
aspectos psicológicos do comportamento, autoestima, concentração, 
atenção, memória e aprendizagem. Hoje, o Centro de Equoterapia atende [...] 
crianças por semana, conta com cinco cavalos treinados, e tem uma equipe 
composta por fonoaudiólogo, psicólogo, copedagogo, fisioterapeuta, 
educador físico, [...], equitador e guias. 

Capacitação é realizada no interior 

O Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de Paial realizou, nos 
dias 30 de março, 27 de abril, 18 de maio e 11 de agosto, o curso de 
bordados em chinelos. 

O treinamento foi realizado na comunidade de linha Verde. A capacitação foi 
ministrada pela psicóloga Marizete do Prado. Houve a participação de 10 
mulheres nos trabalhos manuais. 

O próximo curso a ser oferecido na comunidade é o de Puff, com garrafas 
pet. A data ainda será definida. 

A prefeitura de Paial está incentivando a capacitação da população em novas 
áreas, buscando proporcionar novas alternativas de trabalho e re0aa. 

Licitação de sementes 

A secretaria da Agricultura de Paial deve licitar nos próximos d/a^a aquisição 
de sementes de pastagem de Verão para posterior distribuição aos 

pcura todos os 
ido a aquisição 
taftem Sudão, 

produtores rurais. Conforme o secretário Aristides Pohl, a pr 
anos é intensa, e por este motivo, a o município já está agiliz; 
do produto para tentar atender a demanda. "Temos a p: 
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bastante procurada, que deve ser plantada anualmente, além da perene, 
como a do trevo, e queremos atender a todos", disse ele. 

As sementes adquiridas através de licitação atendem as necessidades dos 
produtores agropecuários. "O ano de 2011 não foi bom para a pastagem, 
porque houve muita chuva e poucas horas de sol, e o pasto necessita de 
bastante claridade para se desenvolver com qualidade. Esperamos que isto 
venha a ocorrer a partir de agora". 

Jornal Folha Sete - edição de 10 de setembro de 2011 

Adequação nos passeios 

Investimento facilita a vida dos pedestres paialenses 

Os trabalhos de implantação do passeio público na avenida Julio Bender, no 
centro de Paial, estão em fase bastante adiantada. 

Segundo o secretário municipal de administração, Antonio Soster, o objetivo 
é proporcionar maior comodidade aos transeuntes, além de aumentar a 
segurança de todos. Enquanto isso, prosseguem os trabalhos de calçamento 
das ruas Ceará e Santa Catarina. Já os trabalhos de pavimentação com 
paralelepípedos nas ruas Pernambuco e Goiás devem ser executados 
posteriormente, assim que forem assinados os contratos com a Caixa 
Econômica Federal, para liberação dos recursos financeiros necessários. Os 
trabalhos no setor iniciaram há cerca de 60 dias e poderiam estar bem mais 
adiantados se não fosse o mau tempo e também a lentidão na liberação de 
recursos financeiros para as empresas contratadas para fazer as obras. 

Recursos: 

Está projetada também a pavimentação da rua Minas Gerais, que também 
aguarda os recursos necessários. De acordo com Antonio Soster, a intenção 
ad administração municipal é proporcionar melhores condições de 
trafegabilidade e um melhor visual à cidade. 

A comunidade já está sentindo os benefícios dos investimentos. 

Semana Farroupilha 

O CTG Recanto dos Pampas, de Paial, vai comemorar de forma simples a 
Semana Farroupilha deste ano, no período de 12 a 20 de/sfetembro. De 
acordo com o patrão Simão Targa, uma cavalgada está progránpada, além da 
formação de acampamento durante toda a semana. 

Um jantar típico e também um almoço gaúcho estão na^ programação. 
"Vamos comemorar a Semana Farroupilha de forma simples,/porque o CTG é 
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pequeno e não temos ainda toda a estrutura necessária, ao contrário de 
outros municípios da região", disse ele. 

O barracão que serve de sede ao CTG Recanto dos Pampas fica em linha 
Pinheirinho. Cerca de 20 famílias participam das atividades. 

Jornal Folha Sete - edição de 17 de setembro de 2011 

Fiscalização precária 

Município precisa contratar fiscal para vigilância 

A falta de um fiscal sanitário no município de Paial é um dos problemas 
enfrentados na região pela coordenação estadual da vigilância sanitária. 

Na semana passada, a responsável pelo setor, Maria Inês Martello, destacou 
que vários concursos públicos foram realizados visando suprir a carência, 
mas ninguém conseguiu aprovação. Diante disso, ela se desloca ao 
município e conta com o auxílio de membros da Secretaria da Agricultura 
para realizar o trabalho de fiscalização nos estabelecimentos comerciais e 
industriais. 

Preocupação: 

O prefeito Aldair Rigo disse, nesta semana, que também está preocupado 
com a situação, porque já foram realizados três concursos públicos e a 
carência continua no setor, diante da não-aprovação de nenhum candidato. 
"O que nos resta é promover um novo concurso para tentar preencher esta 
lacuna e esperar que alguém consiga ser aprovado e possa iniciar os 
trabalhos de fiscalização". Rigo salienta que a preocupação do município com 
o fato é grande, uma vez que o número de estabelecimentos que necessitam 
desse trabalho é considerável."Vamos continuar tentando, até que alguém se 
habilite através do concurso a exercer essa função, mas, até lá, contamos 
com a boa vontade da Coordenadoria estadual e dos voluntários da 
Secretaria da Agricultura", concluiu. 

O trabalho dos fiscais da vigilância sanitária consiste em não apenas punir, 
mas também em orientar os empresários do setor. 

Sem data confirmada 7 

Depois de ter sido adiado, o desfila da Semana da Pátria era Paial, que 
estava marcado para 3 de setembro, ainda não tem nova data /definida. De 
acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o desfile vai acontecer. 

O evento visa valorizar o trabalho realizado durante o ano pov professores, 
alunos e comunidade em geral, especialmente voltado para/ oçsa data. São 
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vários projetos das escolas e entidades que, durante o desfile, serão 
mostrados à população. 

Enquanto a definição não acontece, os alunos ficam na expectativa e as 
escolas guardam o material até o dia que ele possa ser levado às ruas da 
cidade. A definição deve acontecer no máximo até a semana que vem, 
segundo a Secretaria da Educação. 

Jornal Folha Sete - edição de 01 de outubro de 2011 

Asfalto na pista 

Mais uma etapa na conclusão da pavimentação 

Iniciou nesta semana a colocação da massa asfáltica nos 15 quilômetros que 
separam Paial da ponte sobre o rio Irani, na divisa com Chapecó. 

A empresa executora é a Planaterra, de Chapecó, que deverá concluir os 
primeiros quatro quilômetros até o início da próxima semana. O custo total da 
obra é de R$16 milhões. 

Expectativa: 

Segundo o prefeito Aldair Rigo e o secretário regional Kiko Cnale, o primeiro 
trecho sai da sede do município em direção à divisa, devendo os outros 11 
quilômetros serem pavimentados posteriormente. A expectativa é de que 
ainda no primeiro semestre a obra do lado de Paial esteja concluída. 

Com relação aos 14 quilômetros pertencentes a área de Chapecó, não houve 
qualquer movimentação em termos de obras de pavimentação. Isto porque 
há uma questão pendente envolvendo a aldeia indígena por onde passa o 
trajeto da estrada. O processo foi enviado ao IPHAN, em Brasília, para 
análise. Os prefeitos de Paial, Aldair Rigo, e de Chapecó, José Caramori, já 
enviaram solicitações a deputados federais catarinenses e senadores 
solicitando a agilização da questão. 

Sessão em linha Verde 

A Câmara de Vereadores de Paial, realizou na terça-feira, 27, sessão 
descentralizada na comunidade de linha Verde. O prefeito Aldair Rigo 
assinou a ordem de serviço para implantação da rede de abastecimento de 
água naquela região. A obra atende antiga reivindicação da população local e 
vai beneficiar cerca de 30 famílias. Parte do trabalho deverá estar concluído 
ainda este ano, levando água a muitas casas. Na seqüência,/« rede será 
ampliada para as comunidades de Monte Carlo, linha Uru e PoçwRedondo, e 
o município também deverá construir um pontilhão sobre o Lageado Albino, 
entre Sede Irani e linha Pinhal. Estes trabalhos, segundos o Executivo, em 
um orçamento de R$36 mil, com recursos próprios. / n 
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Durante a sessão, o prefeito também manifestou-se sobre os trabalhos que a 
prefeitura está desenvolvendo no interior e no perímetro urbano. 

Jornal Folha Sete - edição de 08 de outubro de 2011 

Obras na cidade 

Várias ruas recebem pavimentação com calçamento 

Prosseguem os trabalhos de calçamento das ruas Pernambuco, Goiás e 
Ceará, no município de Paial. 

Segundo o prefeito Aldair Antonio Rigo, no prazo máximo de 150 dias a 
empresa Cazasola deverá entregar os trabalhos prontos na rua Ceará, 
enquanto que os trabalhos na rua Pernambuco e na Goiás estão à cargo da 
Itacom. Para as ruas Pernambuco e Ceará, o município conta com R$ 
120.670,00 do governo federal e R$ 20.600,00 de contrapartida da prefeitura, 
enquanto para os trabalhos na rua Goiás são R$ 125.307,00 da União e R$ 
25.300,00 como contrapartida. 

Os recursos são oriundos de emendas parlamentares de diversos deputados 
catarinenses no Congresso Nacional. 

Melhorias: 

Também estão sendo realizados trabalhos de melhoria e embelezamento no 
Ginásio de Esportes GG, com pintura e reparos nas áreas interna e externa. 
O objetivo é deixá-lo pronto para a realização dos IV JI-SA, competição que 
envolve servidores municipais da Amauc e que Paial sediará no dia 29 de 
outubro. Para isso, o município conta com o apoio do CTG Recanto dos 
Pampas, que servirá a alimentação aos atletas. 

Centro de Eventos é recuperado 

Os trabalhos de melhoria no Centro de Eventos Claudino Lipper, de Paial, já 
estão concluídos. O local deverá ser entregue novamente à comunidade nos 
próximos dias, segundo o prefeito Aldair Rigo, As obras tiveram um custo de 
R$205 mil, sendo R$47 mil de emendas parlamentares do deputado federal 
Cláudio Vignatii (PT) e o restante recursos próprios do município. As 
melhorias foram executadas na cobertura do local, reboco interno « externo, 
instalação de exaustores no teto, quatro ventiladores internos, povo piso, 
novas portas e substituição da rede de distribuição de energ/a elétrica. 
"Queremos marcar uma data especial para fazer a entrega do local 
novamente à população", disse. / / 

Saúde em destaque 

Jornal Folha Sete - edição de 15 de outubro de 2011 
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Município oferece vários programas à comunidade 

A Secretaria da Saúde de Paial se prepara para encerrar mais um ano com 
bons resultados. 

Uma equipe de saúde mais completa, melhora na frota de veículos, novos 
projetos em andamento, atividades que visam à melhoria na qualidade de 
vida dos idosos e mudanças na forma de atendimento nas consultas 
médicas. Os concursos públicos que aconteceram neste ano possibilitaram a 
contratação de um médico e uma farmacêutica. Além destes, uma 
nutricionista irá implementar o Núcleo de Apoio a Saúde e Família (NASF), 
com atividades preventivas nos grupos, atendimentos individuais e trabalhos 
com os alunos através do Programa Saúde na Escola. 

Em função do grande número de idosos no município, Paial dispensa atenção 
especial a essa população. A Maratona da Terceira Idade, que aconteceu em 
julho, marcou o início do projeto de atividades físicas com os idosos, num 
trabalho coordenado por fisioterapeuta e educador físico, com exercícios 
direcionados às necessidades e particularidades de cada grupo. Outro projeto 
que iniciou nesta data é o de Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos, 
que permitiu a entrega de separadores de medicação que auxiliam no 
controle da dispensa medicamentosa e no cuidado sobre o modo como os 
pacientes tomam sua medicação. 

Transporte: 

As viagens a Florianópolis, Passo Fundo e Porto Alegre são constantes 
devido ao encaminhamento e continuidade de tratamento com especialidades 
do SUS e ao fornecimento de aparelho auditivo. Para garantir o transporte 
adequado destes pacientes, foi adquirido com recursos vinculados um veículo 
Logan. Além disso, uma ambulância equipada para atender as emergências e 
realizar o transporte para os hospitais da região. Projetos como o Programa 
Saúde na Escola e a Sala de Estabilização já foram encaminhados e o 
primeiro está em andamento desde março. O projeto de Equoterapia atende 
todas as terças-feiras pacientes que possuem déficit de coordenação, 
linguagem, aprendizagem ou mesmo de hiperatividade, Já a sala de 
Estabilização irá suprir a maior carência, que é o atendimento de 
emergências no município. Com esta sala, Paial terá condições de prestar 
atendimento especializado para urgências conseguindo estabilizar o paciente 
para, então, de necessário, conduzi-lo a uma unidade de internação. 

Exames gratuitos 

A Secretaria da Saúde de Paial garante a oferta de todos o 
laboratoriais e medicamentos de uso contínuo sem custo aos 
Outro programa que chama a atenção é o Projeto Carinho de Mí 
para o Bebê, que proporciona às mães reuniões quinzenais dui) 
pré-natal com orientações a respeito da gestação, puerpério e á 

exames 
ácientes. 
- Saúde 

nte todo o 
Jados com 

\ 65 



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

RECURSO ELEITORAL N. 399-48.2012.6.24.0061 - CLASSE 30 - AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - 61a ZONA ELEITORAL - SEARA 
(PAIAL) 

o bebê. É confeccionado o sapatinho de croché e, no final da gestação, é 
entregue o kit com todos os acessórios e materiais para o bebê. 

As consultas médicas agora são realizadas através de agendamento por 
telefone ou pessoalmente na unidade, o que possibilita uma melhor consulta 
médica, com mais tempo e o atendimento organizado. A população se 
mantém informada e atenda das atividades através do Informativo da Saúde 
entregue todo mês às famílias nas visitas domiciliares das agentes 
comunitárias. 

Jornal Folha Sete - edição de 22 de outubro de 2011 

Hora de recuperar 

Trabalho acelerado no interior do município 

As fortes chuvas registradas na semana passada em toda a região 
provocaram transtornos também ao município de Paial 

De acordo com o Diretor de Transportes, Gilmar Cardoso, os estragos foram 
gerais. 'Não existe exceção entre as regiões. Linha Verde e Sede Irani, no 
entanto, foram as mais castigadas", segundo ele. Muitas estradas foram 
danificadas e o trabalho de melhoria realizado nos últimos 30 meses foi todo 
perdido. 'Agora, estamos com máquinas e trabalhadores atuando na tentativa 
de recuperar o mais rápido possível aquilo que foi danificado para dar 
condições aos nosso produtores rurais de escoarem sua produção", disse 
ele. 

Serviços: 

O serviço de patrolamento será realizado em todo o município, bem como a 
recuperação de pontilhões e bueiros, danificados pelo mau tempo. Também 
devem ser erguidos vários muros que foram derrubados em alguns locais do 
município. Gilmar Cardoso acredita que, para concluir todo o trabalho de 
recuperação será necessário atuar até dezembro. "O pior é que tínhamos 
feito este trabalho em praticamente toas as estradas do município e agora 
temos que recomeçar tudo outra vez. Por isso pedimos que a população 
tenha paciência, porque está difícil inclusive para nós, diante de tudo que 
aconteceu", concluiu Gilmar Cardoso. 

Sementes de pastagem 

Deve iniciar nos próximos dias em Paial mais um programa de distí ibuição de 
sementes de pastagem de Verão. Segundo o Diretor de Agricult i# (Aristides 
Pohl, cada produtor de leite deverá receber 25kg de semente', 
apresente nota fiscal de venda do produto. Os beneficiados r)! 

fazer qualquer devolução ao município, que já se beneficia 
oriundos da comercialização do leite. j 
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Enquanto isso não ocorre, a Secretaria da Agricultura desenvolve atividades 
de auxílio aos produtores prejudicados pela chuva da semana passada. 
Ações que vinham sendo realizadas tiveram que ser interrompidas, segundo 
Aristides Pohl, e agora devem ser retomadas aos poucos, apesar do elevado 
número de solicitações existentes. "A chuva nos atrapalhou e além de atrasar 
os serviços que estavam sendo feitos, obrigou a que recomeçássemos outros 
que já haviam sido executados, causando um estrago ainda maior". 

Jornal Folha Sete - edição de 23 de outubro de 2011 

Recursos de emendas 

Paial espera receber ainda este ano recursos oriundos de emendas 
parlamentares. Segundo o prefeito, Aldair Rigo, são quatro emendas de 
R$100 mil casa, de autoria dos ex-deputados Odacir Zonta (PSD) e Cláudio 
Vignatti (PT), da deputada federal Ângela Amin (PP) e da ex-senadora Ideli 
Salvatti (PT). Em novembro, o chefe do Executivo deve viajar para Brasília 
com o objetivo de pressionar no sentido de que os recursos sejam liberados e 
também reservar novas emendas para o ano de 2012. "Estamos 
preocupados com a demora na liberação do dinheiro, porque várias obras de 
infraestrutura já foram iniciadas e as empresas, todas de pequeno porte, 
necessitam receber para continuar os trabalhos". 

Trabalhos continuam 

Os trabalhos de asfaltamento dos 15 quilômetros que ligam Paial à ponte 
sobre o rio Irani, na divisa com Chapecó, estão em fase adiantada e poderão 
ser concluídos ainda este ano. A expectativa é do prefeito Aldair Rigo, que 
torce para que isto seja possível, concretizando um antigo sonho dos 
paialenses. A obra está orçada em R$21 milhões. A empresa executora dos 
trabalhos é a Planaterra, de Chapecó. 

O que preocupa Paial é a demora no início das obras do lado de Chapecó, 
mas a expectativa é de que naquela região os trabalhos possam ser iniciados 
este ano e concluídos em 2012. 

Jornal Folha Sete - edição de 05 de novembro de 2011 

Pressão por emendas 

O prefeito Aldair Rigo, de Paial, aguarda a liberação de /emendas 
parlamentares para dar prosseguimento a várias obras no munidfpio. Entre 
elas, para a educação e infraestrutura. "Estamos aguardando e pressionando 
quase todos os dias para que os recursos venham, mas não está/fiacil", disse 
o prefeito, que está preocupado também com a intenção do goverr p estadual 
de municipalizar o ensino. "Queremos que não deixem para/c município 
apenas as responsabilidades, mas que os recursos financeiros / ecessários 
para isso também sejam liberados", salienta. / L 
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Enquanto isso, prosseguem os trabalhos de recuperação das estradas e 
abertura de ruas. São obras já licitadas, como a de passeio público e 
melhoria de estradas no interior. "Nossa intenção era deixar tudo pronto para 
o Natal e fim de ano, mas a chuva de outubro chegou e estragou tudo, 
obrigando-nos a recomeçar os trabalhos", destaca Rigo. 

Jornal Folha Sete - edição de 12 de novembro de 2011 

Atividades intensas 

Eventos do CRAS e baile tradicional movimentam Paial 

O Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de Paial está 
desenvolvendo diversos cursos, entre eles o de flores de E.V.A., com 
associações de mães do município, tendo como professora Elize Kutzepa. 

Também são realizadas atividades como adolescentes sob o comando da 
professora Julieta Tomazini. O segundo objetivo do curso, segundo a 
coordenadora do CRAS, Lidaci Cromianski, é incentivar as jovens mães a 
obterem sucesso através de sua habilidade manual aplicada ao trabalho, à 
qualificação e novas alternativas de renda. "As ações praticadas pelo CRAS 
vêm sendo observadas por toda a população paialense", destaca Lidaci. 

Já no Centro de Eventos Claudino Lippert acontece hoje o XV Baile do Chopp 
e Peixe Frito, com a animação da Orquestra Continental e do Musical San 
Francisco. A promoção é da Comissão Municipal de Esportes, com o apoio 
da administração municipal. O início está marcado para as 22h30. A 
expectativa é de que cerca de duas mil pessoas participem do evento. Serão 
servidos pratos à base de peixe frito e polenta. Os ingressos ainda podem ser 
adquiridos em vários pontos de venda na região, ao valor de R$15, enquanto 
na hora sairão por R$20. 

Distribuição de sementes 

Enquanto a chuva não chega, a Secretaria de Agricultura de Paial se 
preocupa em beneficiar os produtores rurais através do programa de 
distribuição de sementes de pastagem de Verão, principalmente de capim 
Sudão, que é o mais indicado para o período. Conforme o secretário Aristides 
Pohl, os produtores recebem as sementes de forma gratuita, desde que 
apresentem a nota fiscal de venda de leite, uma forma de garantir,também 
um retorno maior aos cofres municipais. I 

O programa é desenvolvido todos os anos e cerca de 200 prodiitpreè são 
beneficiados. A licitação já foi lançada e o produto deverá estar dispDmvel na 
próxima semana. Destaca ainda que a cultura do milho no município i/ão está 
sofrendo com a falta de chuvas e se apresenta com um desenvolvím ínto. 

Baile: 
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Jornal Folha Sete - edição de 19 de novembro de 2011 

Cultura gratuita 

Teatro foi apresentado à população paialense na quinta 

O Grupo Teatro Sim... Por Que Não?!!! apresentou na quinta-feira, 17, em 
Paial, o espetáculo A Farsa do Advogado Pathelin. 

A apresentação fez parte da turnê por 30 cidades que o grupo realiza com 
três montagens de seu repertório para marcar os 25 anos de atividades. O 
projeto tem o apoio do Funcultural, da Secretaria de Turismo, Cultura e 
Esporte do governo do Estado de Santa Catarina. 

O espetáculo é apresentado em cidades com cerca de dois mil habitantes. As 
montagens escolhidas para a turnê usam formas e linguagens diferentes, 
como a Farsa do Advogado Pathelin, o teatro de animação de bonecos, 
formas e sombras em Livres e Iguais e a tragicomédia "A vida como ela é...". 
A ideia é compartilhar com catarinenses de todos os cantos do Estado os 
resultados desses 25 anos de história. Cada um dos três espetáculos está 
sendo apresentado em 10 diferentes cidades, com entrada livre. Após cada 
apresentação, o grupo realiza uma conversa com a plateia sobre o processo 
de criação e a temática do espetáculo. No caso de Paial, A Farsa do 
Advogado Pathelin foi apresentada no Ginásio de Esportes, com boa 
participação do público. 

O grupo busca fazer um teatro sem fronteiras etárias e culturais, possível de 
ser visto por pessoas de todas [...] companhias medievais que de povoado 
em povoado levavam o questionamento sobre o cotidiano e sobre a vida, com 
alegria e diversão. 

Espetáculo: 

A Farsa do Advogado Pathelin é uma obra do gênero farsa, escrita em torno 
de 1.460, de autor desconhecido. A discussão sobre ética que o texto propõe 
continua atual nos dias de hoje. É um espetáculo para todas as idades que 
há 15 anos faz parte do repertório do grupo, com mais de 350 apresentações 
por todo o país. 

A secretária da Educação de Paial, Maristela Capelesso, destacou/que "foi 
um belo espetáculo. A presença do público surpreendeu, com genWde todas 
as idades. Foi [...] 

Obras em andamento 

Segundo o secretário de Administração de Paial, Antonio Soster, 
de calçamento continuam sendo desenvolvidos em várias ruas, c< 
Goiás, Pernambuco e Santa Catarina. As atividades são real 
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recursos financeiros do próprio município e também oriundos de emendas 
parlamentares. O orçamento é de cerca de R$390 mil, segundo Soster. 

Nesta semana, seria realizada audiência pública para definir a aplicação de 
R$300 mil de uma emenda popular do governo federal. O evento, no entanto, 
foi transferido para a semana que vem. A população vai decidir onde investir 
o dinheiro que virá em 2012. 

Já o prefeito Aldair Rigo deve retornar às atividades em cerca de 10 dias. Ele 
está afastado de suas funções em função d problemas de saúde. Enquanto 
isso, quem comanda o Executivo é a vice-prefeita Lidaci Cromianski. 

Jornal Folha Sete - edição de 26 de novembro de 2011 

Gasto em saneamento 

Dinheiro de emenda será aplicado no controle de doenças 

Paial realizou na quarta-feira, 23, a audiência pública para definir a utilização 
dos R$300 mil de emenda popular do governo federal. 

Com a presença de vereadores, secretários municipais e populares, a 
prioridade definida foi a melhoria sanitária domiciliar e controle de doenças 
com agravos. De acordo com a vice-prefeita, Lidaci Cromianski, estes 
recursos serão bem vindos ao município que tem como meta melhorar a 
saúde da população local. A audiência foi realizada na Câmara de 
Vereadores. A documentação necessária será enviada ao governo federal até 
o dia 10 de dezembro, prazo estipulado para habilitação. 

Mudança: 

Uma primeira audiência chegou a ser iniciada na semana passada, mas foi 
cancelada em função das mudanças realizadas, segundo as quais os 
recursos financeiros somente poderiam ser aplicados no setor de saúde ou 
saneamento. 

Vigilância de olho 

As denúncias de que lixo estaria sendo depositado irregularmente em um 
galpão em Paial procede e já são do conhecimento da vigilância sanitária 
estadual. Segundo a responsável pelo setor na SDR de Seara, Maria Inês 
Martello, em visita ao local ela solicitou que um outra área fosse encontrada 
para o descarregamento do lixo e isto ficou definido que ocorreria/ "Fomos 
até lá a pedido do prefeito Aldair Rigo e verificamos a regularidade existente, 
quando recomendamos a mudança, mas parece que até agora nadafíoi feito". 

Segundo Maria Inês Martello, as pessoas que sobrevivem com a 
do lixo teriam concordado em ir para outra área, com a prefeitura/c 

(ciclagem 
dendo um 
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terreno, mas como a realidade é a mesma, outras medidas poderão ser 
adotadas. "É irregular, porque está próximo de residências e de escola e 
oferece risco a população". Lembra que há no local infestação de ratos e 
insetos, o que é um perigo para a saúde pública. Como em Paial não há fiscal 
da vigilância sanitária, Maria Inês diz que já entrou em contato com 
Concórdia no sentido de receber auxílio. 

Jornal Folha Sete - edição de 03 de dezembro de 2011 

Social é fortalecido 

Atividades desenvolvidas nas comunidades do interior 

O Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de Paial continua 
desenvolvendo intensa realização de cursos com mulheres, jovens e demais 
interessados. 

Alguns dos eventos realizados foram o curso de Flores de E.V.A., com 
Associação de Mães de Paial, tendo como professora Elize Kutzepa. 
Também houve curso de chinelos bordados em linha Aparecida, de croché 
em linha Salete e de Patchcolagem em linha Pavão, em parceria com o 
Senar e tendo como professora Dirce Vani. 

Capacitação: 

Em Ponte Preta, houve a realização de cursos de enfeites natalinos com 
materiais recicláveis em parceria com o Consórcio Lambari. Curso de pintura 
em vidro e biscuit foi executado em linha Altaneira, ministrado por Julieta 
Tomazeli. Enquanto isso, alunos da rede municipal de ensino trabalharam 
com enfeites natalinos, tendo como orientadora a psicóloga Marizete do 
Prado. 

Programação de Natal 

O acendimento das luzes de Natal em Paial acontece na próxima sexta-feira, 
a partir das 20h, no Centro de Eventos Claudino Lippert e na praça Avelino 
Auler. Haverá diversas apresentações artísticas, como a participação dos 
corais de Chapecó e de Pavão. Também serão encenadas peças teatrais e 
haverá muita música. 

A tão esperada chegada do Papai Noel também está prevista, guando o 
prefeito Aldair Rigo fará a entrega da chave da cidade ao Boni/Velhinho. 
"Esperamos que todos participem para que tenhamos um público excelente 
durante a programação", disse ele. O município investiu cerca /de/R$20 mil 
em materiais para decoração natalina, utilizando-se também' de material 
reciclável como as garrafas PETI. Luzes e enfeites natalino^ ejstão sendo 
instalados em toda a cidade. / / 

/ \J 



TRESC 

Fl. 

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

RECURSO ELEITORAL N. 399-48.2012.6.24.0061 - CLASSE 30 - AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - 61a ZONA ELEITORAL - SEARA 
(PAIAL) 

Abastecimento de água 

A instalação da rede de abastecimento de água nas comunidades de Monte 
Carlo e linha Verde, em Paial, está 80% concluída, segundo o Executivo. 
"Tão logo chegue ao fim, será a vez de linha Uru e Poço Redondo", disse o 
prefeito Aldair Rigo. 

Ele destaca que estas melhorias estão acontecendo porque foi um 
compromisso de campanha. Rigo acredita que em curto espaço de tempo 
outras obras solicitadas pela população, como pavimentação asfáltica e 
melhorias das estradas no interior também estarão sendo intensificadas. 
"Vamos terminar 2011 com praticamente todo nosso cronograma de trabalho 
concluído", salienta. Lembra que no próximo ano, por ser um período 
essencialmente eleitoral, alguns limites serão impostos pela legislação. 

Com a ampliação da distribuição de água no interior Paial investe na melhoria 
da qualidade de vida da população. Na cidade, também houve investimentos 
nos últimos anos. 

Jornal Folha Sete - edição de 10 de dezembro de 2011 

Palestra prestigiada 

Público lotou ginásio para ouvir Luiz Carlos Prates 

Mais de 500 pessoas participaram da palestra do jornalista Luiz Carlos 
Prates, na sexta-feira, 2, no Centro Esportivo GG, de Paial. 

De acordo com a vice-prefeita Lidaci Lopes Cromianski, a promoção foi do 
Centro de Referência em Assistênsia Social, CRAS. Foi uma palestra 
motivacional, que, conforme Lidaci, conseguiu atrair e sensibilizar as pessoas 
que participaram. "Ele foi muito aplaudido, houve uma interação muito grande 
entre o público e o palestrante, ele conseguiu mexer com as pessoas", diz 
ela. O tema da palestra era "Como ser diferente no mundo dos iguais: 
educação, família e drogas". Prates cobrou maior responsabilidade dos pais 
na educação dos filhos. 

Orientações: 

A vice-prefeita destaca que a presença de um dos mais/conhecidos 
jornalistas e palestrantes do país conseguiu mexer com Paial/itrazendo as 
orientações e os esclarecimentos necessários para a tão imporfante questão. 
"Com certeza superou a expectativa que tínhamos, a popula£ao realmente 
saiu satisfeita, com outra visão da vida, com mais ferraméntas a serem 
utilizadas no dia a dia no trabalho, em casa e na sociedade". / 
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Segundo Lidari, apesar de mais de 500 pessoas terem comparecido, muitas 
que haviam sido convidados não foram "mas com certeza se arrependeram 
ao ouvir os comentários sobre a palestra". 

Kiki vai para o PT 

Num encontro realizado pelo PT em novembro, em Paial, Gilmar "Kiki" 
Cardozo se filiou à sigla, deixando o DEM, onde esteve por vários anos. 
Depois de sair do Democratas, ele ficou cerca de quatro anos sem pertencer 
a qualquer sigla e, agora, com a presença de lideranças petistas, como a 
deputada Luciane Carminatti, resolveu filiar-se à sigla. Segundo Kiki Cardozo, 
o motivo de sua filiação no PT é baseado na coligação que governa o 
município. "Não tenho nenhuma mágoa do DEM, apenas me filiei ao PT 
porque ele faz parte a coligação em Paial, que está realizando um excelente 
trabalho em favor da nossa população". 

Jornal Folha Sete - edição de 17 de dezembro de 2011 

Paial está iluminada 

Chuva cancelou evento de lançamento das luzes de Natal 

Toda a programação elaborada para o acendimento das luzes de Natal em 
Paial na sexta-feira, 9, não pode ser realizada em função da chuva e do vento 
que se registraram na mesma data e horário em que as atrações deveriam 
acontecer. 

Mesmo assim, segundo a vice-prefeita Lidaci Lopes Cromianski, uma das 
coordenadoras do evento, os corais de Chapecó e de Pavão executaram 
algumas músicas, mesmo no escuro. Mais do que isso não ocorreu por falta 
energia elétrica. "Nem mesmo o Papai Noel, que teria uma chegada 
triunfante, apareceu". 

Luzes: 

Em função disso, todas as luzes e decorações instaladas nas principais ruas 
da cidade foram apresentadas segunda-feira, 12, mas sem nenhuma 
solenidade. Há possibilidade de que as atrações previstas para a ocasião, 
como o filó de Natal, por exemplo, aconteçam na virada do ano. "Vamos 
tentar fazer uma festa bonita para todos no final do ano, torcendo para que, 
dessa vez, o tempo não atrapalhe", disse Lidaci Cromianski. 

Nesta semana, o prefeito Aldair Rigo confirmou a realizaç 
Réveillon no dia 31. Haverá apresentações musicais, 
transporte gratuito para o local do evento. 

Aulas estão encerradas 

a festa de 
úblico terá 
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As aulas na rede municipal de ensino de Paial se encerraram na quarta feira, 
14, e os boletins serão entregues aos alunos na segunda feira, 19. Segundo 
a secretária da Educação, Maristela Capelesso, 2011 foi um ano bastante 
produtivo para o setor. Todas as metas propostas para este ano foram 
atingidas, disse ela. Ressalta que o sistema UNO, adotado neste ano na rede 
municipal de ensino, foi bem aceito e representou um avanço no aprendizado 
dos estudantes locais. 

Em Paial, são cerca de 1.200 alunos que freqüentam a rede municipal de 
ensino, com três estabelecimentos em funcionamento, um de educação 
infantil, e dois de ensino fundamental, um em linha São José e outro em 
Pavão. Os alunos destas duas últimas, conforme Maristela Capelesso, a 
partir de 2012 estarão estudando no Centro de Educação Municipal de Paial, 
com o processo de nucleação do setor. 

Jornal Folha Sete - edição de 31 de dezembro de 2011 

Coligação fechada 

Bloco governista apoiará a reeleição de Rigo em Paial 

A coligação política que governa Paial, formada por PP, PT, PTB e PDT 
continua unida e vai disputar desta forma as eleições municipais de 2012. 

A garantia é do prefeito Aldair Rigo, segundo quem os boatos de que estaria 
havendo uma separação são inverídicos. A coligação deverá apoiar a 
tentativa de reeleição de Rigo, repetindo a dobradinha com a vice-prefeita 
Lidaci Lopes Cromianski. 

Para a Câmara de Vereadores, os nomes deverão ser dividir entre os quatros 
partidos, visando fazer a maioria no Legislativo. "Nossa coligação está mais 
sólida do que nunca, mas está em primeiro lugar a população de Paial e, por 
isso, acreditamos que o melhor é dar continuidade ao projeto de 
desenvolvimento e progresso que se iniciou na atual administração", 
acrescenta Rigo. Ele acredita que, com a continuidade quem ganha é o 
próprio município. "Quem vai definir tudo são as convenções municipais quea 
cada sigla vai realizar em 2012, mas a coligação tem um grande 
entendimento, está forte, pois nada a abalou nos três anos da atual 
administração e vai alcançar uma nova vitória", salienta o prefeito. 

Oposição: / j 

A oposição deverá ser formada principalmente por PMDB e BSD. O PSDB 
também é cogitado. O nome mais especulado para concorrer/à prefeitura 
pelos oposicionista é o ex-prefeito Adelmo Bratz (PMDB). Óa partidos de 
oposição devem realizar reuniões em breve. / / 

Jornal Folha Sete - edição de 07 de janeiro de 2012 
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Fim de ano com festa 

Município ofereceu evento de Rèveillon à comunidade 

Mais de 500 pessoas participaram da festa de Rèveillon promovida pela 
prefeitura de Paial, na praça Avelino Auler, no sábado, 31. 

De acordo com o prefeito Aldair Rigo, mesmo com a chuva que se registrou 
na ocasião, o numero de paialenses que participou foi expressivo. "Se não 
tivesse chovido, com certeza teríamos mais de mil pessoas, mas não 
podemos reclamar, porque precisamos muito de água", disse o chefe do 
Executivo. As famílias se reuniram no local e realizaram um jantar coletivo, 
com várias mesas instaladas ao longo da praça, comemorando, desta forma, 
o término de 2011 e a chegada de 2012. 

Animação: 

A Banda Tropical, de Chapecó, animou a festa fazendo com que os 
paialenses permanecessem na praça até as 3h do domingo. "A população 
gostou e já pediu para que no final de 2012 repitamos a dose. Por isso, 
acredito que na próxima virada de ano público será ainda maior". Houve um 
show de fotos de artifício que encantou a população de Paial. "Foi um fato 
novo, a primeira vez que este tipo de evento aconteceu em Paial e, pelo visto, 
agradou a todos, o que nos obriga a já pensar no próximo final de ano", 
finalizou o prefeito. 

Cursos são realizados 

O Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de Paial, realizou uma 
série de cursos em 2011. Vários aconteceram em dezembro, encerrando as 
atividades do ano. Entre eles, o bordado em chinelo, em linha Uru, com a 
professora Marizete do Prado, e o desenvolvido com alunos do PETI. 
Também houve palestra com o jornalista Luiz Carlos Prates e oficinas em 
linha São José, com Marizete do Prado. 

De acordo com Lidaci Lopes Cromianski, vice-prefeita de Paial e 
coordenadora do CRAS do município, cerca de 150 pessoas participaram 
durante o ano das atividades, entre adolescentes, crianças e mães. "Os 
objetivos foram atingidos e a intenção é continuar com os cursos", j j 

Jornal Folha Sete - edição de 14 de janeiro de 2012 

Decreto foi assinado 

Município também está em situação de emergência 
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Com a forte estiagem que castigou toda a região, a situação é de emergência 
no município de Paial, segundo a prefeita em exercício, Lidaci Lopes 
Cromianski. 

De acordo com a chefe do Executivo, a falta de água para abastecimento das 
comunidades não chegou a ser sentida de forma acentuada, porque a 
maioria das localidades possui poços artesianos e cisternas. Mesmo assim, 
em reunião realizada ontem à tarde em Seara houve a decisão de decretar a 
situação de emergência do município. 

Perdas: 

A produção de milho é a que mais está sofrendo. Em função disso, conforme 
Lidaci Lopes Cromianski, a administração municipal esta atenta, mas torce 
que não seja necessária decretação da situação de emergência. Até o 
momento não houve a necessidade de transporte de água às propriedades 
rurais. Importante nesse momento, segundo a prefeita em exercício, é que 
toda a população paialense poupe água. 

Nos últimos anos, Paial realizou fortes investimentos para melhorar o 
abastecimento na cidade. 

Vice assume Executivo 

A vice-prefeita Lidaci Cromianski assumiu mais uma vez a chefia do 
Executivo de Paial na segunda-feira, 9, com as férias do prefeito Aldair Rigo. 
O titular retorna ao comando da administração municipal em 8 de fevereiro. 

Entre os objetivos para este período, segundo Lidaci Cromianski, está a 
continuidade das atividades que vinham sendo desenvolvidas, apesar de 
grande parcela dos servidores municipais estar em férias. Ressalta que em 
todos os setores há plantão para o atendimento emergencial, caso 
necessário. "Acho válida esta nova oportunidade à frente do Executivo, 
porque é sempre um desafio e se aprende muito", acrescenta. Ela prefere 
não se manifestas sobre as eleições de 7 de outubro e a possibilidade de 
concorrer novamente compondo a chapa majoritária. 

Jornal Folha Sete - edição de 21 de janeiro de 2012 

Novo presidente assume 

Vereador assumiu comando do Legislativo no dia 1o 

Em pleno ano de eleições municipais, o vereador Valdecir Pe^ P, está no 
comando do Legislativo paialense. 
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Tomou posse no início desse mês. Um de seus principais objetivos é dar 
continuidade aos trabalhos que vinham sendo desenvolvidos e apoiar as 
iniciativas do Executivo Municipal. 

Segundo Petry, o relacionamento entre o Legislativo e o Executivo paialense 
sempre foi bom e não tem porque complicar agora. "Queremos manter a 
harmonia entre os poderes, porque estamos trabalhando em favor da 
população e não de nós próprios", diz ele. Sua posse foi automática, dentro 
do acordo que foi firmado entre as bancadas ainda no início da atual 
legislatura, ficando este último período sob a sua incumbência. 

Novidade: 

É a primeira vez que Valdecir Petry se elegeu vereador e a presidência da 
casa é considerada um presente. Mas ele não pretende concorrer novamente 
ao Legislativo, a não ser que seja convocado pela comunidade. "A 
experiência está sendo boa, mas tudo vai depender do que a população 
definir, continuar ou não". Ele deverá promover pesquisa com os eleitores 
para definir a questão. 

Executivo desconhece denúncia ao MP 

As denúncias feitas ao Ministério Público de Ita, de prestação de serviços 
com máquinas da prefeitura de Paial em outro município e também a 
prestação de atividades com máquinas e caminhão da municipalidade para 
uma empresa particular que faz trabalhos para o Consórcio Foz do Chapecó 
são desconhecidas pela prefeita em exercício, Lidaci Lopes Cromianski. 
Segundo ela, o Executivo Municipal não recebeu qualquer comunicação do 
MP sobre o assunto e ignora que tais fatos tenham ocorrido. "Vamos procurar 
nos inteirar dos fatos para observar o que pode ser feito, mas acredito que 
nada disso tenha acontecido, porque o prefeito Aldair Rigo sempre agiu com 
seriedade e competência", assegura. Caso haja o registro de algum fato, 
promete adorar as medidas cabíveis. 

A denúncia diz que há curiosidade em saber quem pagou as horas máquinas 
prestadas fora do município, e quem paga o conserto do caminhão. Também 
querem os denunciantes, esclarecimentos sobre o recolhimento e a 
destinação final do lixo, fato que já foi reconhecido pela vigilância sanitária 
em função das irregularidades existentes. "Vamos observar se algofrealmente 
ocorreu, como e por que, para podermos, junto com o prefeito Aldair Rigo, 
agir de forma correta", acrescenta Lidaci Cromianski. / / 

A chefe do Executivo garante estar tranqüila em relação à situação/ 

Jornal Folha Sete-edição de 28 de janeiro de 2012 / \J 

Ensino passa à nucleação / / 
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Objetivo é diminuir despesas para a municipalidade 

O processo de nucleação do ensino em Paial, está começando este ano com 
o objetivo de reduzir os custos com o funcionamento de escolas que 
possuíam pequeno número de alunos. 

Segundo a prefeita em exercício, Lidaci Lopes Cromianski, o processo vai 
abranger todos os estabelecimentos, fazendo com que todas funcionem de 
forma uniforme. Destaca ainda, que a principal novidade é o início das 
atividades do Centro Municipal de Educação de Paial, o Cempa. 

Benefícios: 

Depois de construído em 2011, o local será utilizado para dar maior conforto 
e tranqüilidade aos alunos e professores, com novas e amplas instalações. 

As aulas iniciam no dia 14, juntamente a rede estadual. "O Cempa vai trazer 
uma nova realidade ao ensino de Paial, elevando a qualidade e a gama de 
disciplinas oferecidas aos estudantes". Lidaci Lopes Cromianski fica no 
comando do Executivo municipal até o dia 8, com o titular Aldair Rigo 
retornando dia 9. 

Sem decreto de emergência 

A estiagem ainda persiste, mas diminuiu sua intensidade em função das 
pancadas de chuva que se registraram nos últimos dias na região. Segundo a 
prefeita em exercício de Paial, Lidaci Cromianski, o fato tem amenizado a 
situação, mas a [...] é para que a precipitação chegue em larga escala 
solucionando definitivamente o problema. A administração ainda não 
decretou situação de emergência por acreditar que a situação vai melhorar. 
Para prevenir o futuro, o município está auxiliando na instalação de 
tubulações que levam até as residências água procedente de poços 
artesianos. Cerca de 20 famílias já estão se beneficiando deste sistema, 
principalmente nas comunidades de São José e linha Uru. "Até o momento, 
estes poços tem conseguido abastecer as famílias e se constituem em 
garantia de tranqüilidade no futuro", acrescenta a chefe do Executivo 
municipal. Mesmo assim, diz que o principal procedimento neste contexto, é 
que a população continue poupando água, beneficiando a todos. 

Jornal Folha Sete - edição de 04 de fevereiro de 2012 

Concurso é amanhã 

Prova será realizada no Cempa das 9h ao meio-dia 

Amanha será realizada a prova do concurso público da /tura de Paial. 
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Nesta semana foram homologadas as inscrições dos candidatos que estavam 
com a documentação correta e que pagaram a taxa. 

A prova para os homologados será aplicada das 9h ao meio-dia deste 
domingo, no Cempa. 

Do total de 45 candidatos que compareceram durante o período destinado 
para inscrições, 33 tiveram a situação homologada e 12 não. 

De acordo com a prefeita em exercício de Paial, Lidaci Lopes Cromianski, 
foram abertas as vagas para fiscal sanitário, fonoaudiólogo, médico-
veterinário nutricionista. A chefe do Executivo avalia como positiva a procura 
por candidatos aos cargos. 

Na seqüência do cronograma de atividades relacionadas ao concurso 
público, no dia 7 será publicada a prova escrita/objetiva e do gabarito 
preliminar às 17h. e entre os dias 7 e 12 de fevereiro será o prazo para 
interposição de recursos acerca da prova e do gabarito da prova. Já no dia 
16, às 17h, acontece a publicação dos recursos da prova. 

No dia 24 de fevereiro, às 10h, haverá a apresentação da Ata de Identificação 
dos Candidatos, abertura dos envelopes dos cartões de identificação e a 
apresentação das notas em ordem decrescente de classificação. 

De 24 a 28, será o prazo para quem quiser recorrer do resultado. E no dia 2 
de março será feita a divulgação final por cargo/função. 

Prazo: 

O prazo de validade do concurso público paialense será de dois anos, 
contados da publicação da homologação, podendo ser prorrogado uma vez, 
por igual período, a critério da Administração municipal. 

Situação de emergência 

O município de Paial decretou no dia 18 de janeiro situação de emergência 
em função da estiagem. De acordo com as informações do Executivo, 
técnicos da Secretaria da Agricultura e Epagri fizeram o levantamento pelo 
interior e constataram que houve perdas na produção de leite e^rãos. 

Conforme o laudo encaminhado para a Defesa Civil estadjaal e nacional 
houve 20% de perda de milho, 10% de feijão e 15% produção de leite. Para 
evitar perdas ou amenizar os reflexos da estiagem a Administração vem 
incentivando os produtores a investir na construção de/cisternas. Ainda 
segundo a prefeitura, vários agricultores investiram no sistemá de captação 
de água da chuva. / 
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Outra medida adotada foi a instalação de água por parte da Administração 
em quase todas as comunidades. Faltando estender o sistema para a linha 
Uru e construção da rede em Poço Redondo. 

Jornal Folha Sete - não foi possível identificar a data da edição 

Preocupação aumenta 

Falta de água deixa em alerta comunidade paialense 

A situação que envolve falta de chuva na região causa grande preocupação. 

O município de Paial novamente sofre com a estiagem prolongada, mesmo 
tendo seu decreto de situação de emergência publicado em 18 de janeiro 
deste ano, fato posterior aos demais municípios da SDR. 

No ano de 2009, Paial foi um dos municípios mais afetados pela continuada 
falta de chuva e, para tentar amenizar os danos sofridos pela falta de água 
para consumo humano e animal, foram construídas cisternas e inúmeras 
proteções de fonte modelo caxambu e anelar implantados com auxílio da 
administração. Esse trabalho veio sendo intensificado até os dias atuais e 
terá continuidade para os próximos anos. Está claro que a redução nos 
pedidos de transporte de água é resultado do longo trabalho realizado. 

A gravidade da falta de chuva é nítida quando há contato com leitos secos, 
sem uma gota de água, como é o caso do Lageado Tatu, em linha Salete, 
como pode ser visto na imagem. No ano de 2012, mais uma rede de água foi 
concluída nas comunidades de linhas Verdes e Monte Carlo e, atualmente, 
somente as comunidades de Poço Redondo e Uru não possuem rede de 
água de poço profundo instalada, mas que já estão sendo projetadas. 
Aproximadamente 20 famílias solicitam o transporte de água, inclusive a 
comunidade linha Uru, uma das comunidades em que as famílias mais vêm 
solicitando o transporte de água tanto para o consumo humano quanto 
animal. 

Encontro: 

No dia 8, o Conselho de Agricultura e a defesa civil estiveram reunidos na 
Câmara de Vereadores do município, onde foi decidido realizar a compra 
emergencial de um distribuidor de dejetos líquidos para suprir imediatamente 
a questão do transporte de água. É cogitada ainda a comprar de um tanque 
especifico para o transporte de água potável no futuro./Entretanto, os 
trabalhos de preservação de fontes e construção de cisternas continuarão 
sendo incentivados e desenvolvidos pela municipalidade, cqn /o 
garantir um futuro melhor. 

Preocupação com a água 

objetivo de 

80 



Fl. 

TRESC 

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

RECURSO ELEITORAL N. 399-48.2012.6.24.0061 - CLASSE 30 - AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - 61a ZONA ELEITORAL - SEARA 
(PAIAL) 

Nesta semana, o secretário da Administração de Paial, Antonio Soster, fez 
um apelo às famílias do interior. Ele pediu moderação no consumo de água, 
especialmente retirada dos poços artesianos. "Sabemos que tem gente 
utilizando a água para lavar carros e isso é inadmissível", desabafou. 

Por enquanto, segundo Soster, a situação sob controle, mas já há 
constatação de que alguns poços tiveram o volume de água reduzido. "Se 
esta situação não mudar, teremos que tomar algumas providências", alertou. 

Jornal Folha Sete - não foi possível identificar a data da edição 

Retorno ao Executivo 

O prefeito Aldair Rigo projeta novas ações para 2012 

O chefe do Executivo paialense, Aldair Rigo, retornou das férias na quarta-
feira, 10. 

De volta ao gabinete, assegurou que os trabalhos andaram bem na sua 
ausência, que a Casa está em dia, mas a grande preocupação é com os 
reflexos da estiagem no município. "A cada dia está mais critico. A 
preocupação é muito grande. Os munícipes têm abastecimento através de 
poços artesianos, mas não sabemos como está o volume de reservas deles 
neste momento". O prefeito destacou que a orientação é que a população 
não esbanje água, que utilize somente o necessário e sem desperdícios. 
"Que economizem o máximo possível, que cuidem vazamentos, 
esbanjamento, para que não dê problemas de falta". 

A produção do município também está deixando a administração tensa. 
"Além da agricultura, a produção de leite que é grande está caindo muito, 
sofrimento com aves, bovinos e suínos, que consomem muita água, então 
isso preocupa muito". Justifica que a estiagem está sacrificando, e que o que 
está ajudando o município é o investimento feito em sistemas de captação de 
água. "Aqui houve grande investimento em cisternas pela maioria dos 
produtores, o que está amenizando um pouco a problemática, e 
conseqüentemente tem aliviado para os poços". 

As perdas no campo, a limitação de água, e as estradas também são o 
entrave do momento. O prefeito explicou que com a falta de chuva as 
estradas do interior deterioram mais rapidamente. "Vamos esperar voltar as 
chuvas para poder recuperar todas elas. Enquanto isso, só podemos torcer 
para que chova logo, mas as previsões não são das melhores" 

Com relação às demais obras da cidade, Aldair Rigo declarou ^ue estão com 
andamento normal. "Temos obras de infraestrutura aqui na cíc^de, ampliação 
do Centro de Saúde, calçamentos, entre outros que e ' acontecendo 

Obras: 
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normalmente. No mais, estamos de volta, agora descansados, então vamos 
trabalhar com força total em benefício da comunidade". 

Jornal Folha Sete - edição de 25 de fevereiro de 2012 

Prefeito faz cobrança 

Pavimentação do acesso a Chapecó sofre atrasos 

Um aditivo para que seja asfaltado um pequeno trecho da estrada até o 
Lageado Poço Redondo é o que está faltando para que toda a obra seja 
concluída, no acesso de Paial para Chapecó. 

Segundo o prefeito Aldair Rigo, a empresa Planaterra necessita do aditivo 
para realizar este trabalho, uma vez que a metragem supera o que estava 
previsto no contrato assinado anteriormente. Conforme o prefeito, chegaram 
nesta semana ao município novas máquinas que estão realizando os 
trabalhos finais de pavimentação asfáltica nos 15 quilômetros que separam 
Paial da ponte, na divisa com Chapecó. 

No lado de Chapecó, os trabalhos continuam paralisados em função da 
questão indígena, que esta em discussão na FUNAI e que não teve nenhuma 
evolução nos últimos dois meses. De acordo com Aldair Rigo, os 2.500 
metros restantes entre o rio Irani e Paial devem ser executados até o início de 
março 

A obra já garantirá uma melhor condição de trafegabilidade para os 
motoristas paialenses. 

Expectativa: 

A expectativa é de que a obra estivesse concluída em fevereiro, mas com a 
questão to aditivo houve atraso e a nova previsão é de que isto ocorra até o 
segundo semestre de março. A obra está orçada em R$21 milhões apenas 
no lado de Paial. "Estive falando com o secretário Kiko Canale e solicitei a ele 
que agilize o processo e pressione o Dnit e demais órgãos envolvidos para 
que a conclusão dos trabalhos aconteça o mais breve possível", disse o 
prefeito esperando uma solução para breve. 

Chuva dá novo ânimo 

A situação causada pela estiagem foi amenizada nesta semana com a 
chegada da chuva, que, se não foi o suficiente para solucionar todos os 
problemas, ajudou principalmente o setor agrícola. A constatação é do 
Prefeito paialense Aldair Rigo, salientando que o mais beneficiado foi o 
segmento rural. Para o abastecimento total da população airída não foi o 
suficiente. "A nossa expectativa é de que volta a chover com ooa intensidade 
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nos próximos dias, para que a situação realmente comece a mudar de forma 
definitiva", destaca Rigo. 

Um dos pontos positivos oriundos da ocorrência de chuva é a possibilidade 
de retomada dos trabalhos de recuperação das estradas, principalmente 
visando o transporte escolar e o escoamento da produção agrícola. Trabalhos 
de melhoria nos acessos às propriedades rurais também foram desenvolvidos 
depois do retorno da chuva. 

Recursos da estiagem 

Os recursos anunciados na sexta-feira, 24, pelo governo estadual, para 
cobrar os prejuízos que os municípios tiveram com a estiagem, devem ser 
liberados urgentemente para que os efeitos esperados se concretizem. A 
afirmação é do prefeito Aldair Rigo. 

O prefeito destaca que o município tem trabalhado muito na realização de 
ações preventivas, com a abertura de poços artesianos e fontes de água, 
instalação de fontes caxambu em parceria com a Epagri, para prevenir 
futuras estiagens. 

Jornal Folha Sete - edição de 10 de março de 2012 

Festa para as mulheres 

Evento realizado quinta-feira reuniu mais de 400 pessoas 

O município de Paial realizou na quinta-feira, 8, a festa da mulher, reunindo 
cerca de 400 representantes do sexo feminino. 

O evento teve como objetivo comemorar o Dia Internacional da Mulher, cuja 
passagem aconteceu naquela data. O encontro foi realizado no Centro de 
Eventos Claudino Lippert, iniciando com recepção e depois palestra 
motivacional proferida por Antonio Biss, que falou sobre o tema "Você nasceu 
para brilhar". Depois foi servido almoço e houve confraternização entre as 
participantes. 

O encerramento aconteceu por volta de 15h. houve transporte gratuito de 
todas as comunidades paialenses para proporcionar a oportunidade de 
participação a todas as mulheres. / 

Opinião: / 

De acordo com Lidari Cromianski, o evento superou as expectativas, com 
mais de 400 mulheres de todas as comunidades do município aárticipando. 
"Superou as nossas expectativas, e a palestra foi o ponto/fDrte da festa, 
conseguindo levar às mulheres a mensagem necessária e esperada". 

/ ' \ 
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Segundo ela, "com a festa Paial fechou com chave de ouro a semana 
dedicada à mulher, e já pensa em 2013". 

Chuva ameniza quadro no interior 

A chuva verificada na semana passada em Paial serviu para amenizar as 
perdas na agricultura, deixando os produtores mais animados e com chances 
de recuperar grande parte do que estava no campo. Mas não foi suficiente, 
segundo informações da Secretaria da Agricultura, para abastecer com água 
para alimentação de animais em algumas propriedades. 

Em virtude desse fato, o transporte de água nos últimos dias foi realizado 
para impedir que os produtores tenham maiores prejuízos. A situação não 
chega a ser pior em função de muitos produtores já terem instalado em suas 
áreas poços artesianos e fontes caxambu, implantadas pelo município, em 
parceria com a Epagri. Isso tem feito com eu o transporte não seja necessário 
todos os dias. 

Jornal Folha Sete - edição de 17 de março de 2012 

Processo seletivo é lançado 

A prefeitura de Paial lançou edital de processo seletivo visando o 
preenchimento de duas vagas em cargos de níveis fundamental e superior. 
As funções abertas são para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e 
Fonoaudiólogo. O salário é de até R$1.274,40 por jornadas de 16 e 40 horas 
semanais. 

Ontem, encerrou-se o período de inscrições. A prova será realizada dia 24 de 
março, das 14 às 17h, no Centro Municipal de Educação de Paial (Cempa). O 
resultado será divulgado pela administração paialense em 26 de março, com 
afixação no mural da prefeitura ou através do site HTTP://www.paial.sc.gov.br/. 

O prazo de validade do processo seletivo será de um ano contado da 
publicação da homologação, podendo ser prorrogado por uma vez por igual 
período. 

Distribuição de água 

A Secretaria de Agricultura de Paial intensificou nos últimos dias os trabalhos 
[...] ao abastecimento de água nas propriedades rurais. Desacordo com o 
secretário em exercício, Alceo Pohl, dificuldades encontradas para a 
alimentação dos animais e mesmo das pessoas são muitap no interior. "A 
situação é muito difícil e só nos resta levar água até as propriedades, mesmo 
que pra isso tenhamos que fazer esforço acima do normal, porque os plantéis 
de animais e mesmo os produtores rurais, não podem ficar sem água", 
acrescenta. / 
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Para executar o serviço, segundo Alceo Pohl, o município dispõe de apenas 
um trator com tanque. Mas nesta semana também foi contemplado com kit da 
defesa civil do Estado para aumentar a assistência aos produtores rurais. 

Jornal Folha Sete - edição de 31 de março de 2012 

Educação é prioridade 

Município trabalha para melhorar resultado no ensino 

A Secretaria da Educação de Paial está desenvolvendo um intenso trabalho 
com o objetivo de fazer com que o ano letivo de 2012 alcance os resultados 
previstos. 

As aulas iniciaram em 14 de fevereiro. O município busca sempre novas 
parcerias para a realização de cursos de capacitação de professores durante 
o período. Outro diferencial neste ano, segundo a Secretaria, será a busca da 
integração das diretorias de Saúde e Ação Social para garantir o acesso, a 
permanência, a qualidade e todas as condições físicas e sociais para 
melhorar o desempenho dos estudantes na escola. 

Apoio 

Dentro das possibilidades, está sendo disponibilizado todo o material escolar 
para os alunos do município, bem como o transporte escolar para estudantes 
das redes municipal e estadual. Em 2012, a rede municipal conta com o novo 
Centro de Educação (Cempa), com novas instalações, equipamentos, 
nucleação e municipalização do ensino fundamental do 1o ao 5o ano, numa 
parceria entre Estado e município. A participação dos pais é destacada. 

Estradas em boas condições 

As estradas do interior do Paial encontram- se em bom estado, segundo 
secretário de Transportes, Gilmar Cardoso. Foram efetuados durante a 
semana trabalhos de patrolamento, aproveitando a chuva, o que facilitou a 
realização das atividades. "Antes estava complicado, porque a terra 
encontrava-se muito seca e o cascalho não se fixava, sendo tempo perdido 
tentar melhorias desta forma", disse Cardoso. As regiões abrangidas pelo 
trabalho da Secretaria dos Transportes nos últimos dias foram as de São 
José e Sede Irani, onde s estradas são bastante utilizadas. 

Cardoso destaca ainda que nos próximos dias será implantada a rede de 
abastecimento de água em linha Uru, com melhoria também da pstrada geral 
da comunidade. Nesta semana foi executada a recuperação de u/fi pontilhão 
em Sede Irani, no trajeto entre Chapecó e linha Pavão sobre de /José Albino, 
numa extensão de 15 metros.Várias máquinas foram recuperadas, como uma 
retro escavadeira. 
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Jornal Folha Sete - edição de 24 de março de 2012 

Quadro é agravado 

Falta de chuva ainda preocupa a comunidade paialense 

A seca continua sendo a principal preocupação da administração municipal 
de Paial. 

Mesmo com a chuva desta semana, há problema no abastecimento de água, 
principalmente para as famílias que ainda não possuem a rede instalada. A 
prefeitura faz o que pode, transportando o produto com caminhões que 
trabalham cada vez mais para tender as necessidades. 

O prefeito pede para que a população que está abastecida através da rede 
implantada em Paial faça o máximo de economia, não lavando carros, 
calçadas e planejando cada vez melhor a utilização da água para que ela não 
venha a faltar para todos. "Até agora, a rede está conseguindo atender a 
demanda para quem está interligado a ela, mas se a situação prosseguir, 
tememos que nem estas pessoas contarão com água, porque não há mais 
local nenhum para buscá-la", enfatiza Rigo. 

Na viagem a Florianópolis na semana passada, Aldair Rigo esteve na 
Badesc, onde viabilizou R$ 550 mil para aquisição de máquinas para o 
DMER. Também esteve na Secretaria da Educação, onde buscou um 
convênio de R$ 122 mil para ampliação no CEMPA. 

Mudanças no primeiro escalão 

Alguns nomes de ocupantes de cargos na administração municipal de Paial já 
estão despontando como prováveis candidatos nas eleições de outubro e 
devem se desincompatibilizar de suas funções. Entre eles, os secretários dos 
Transportes Gilmar Cardoso, o da Agricultura, Aristides Pohl, o da 
Administração, Antonio Soster, o da Assistência Social, Adelar Lorscheiter, e 
a da Saúde, Elisete Esposito Wortmann. Também o responsável pelo setor 
de transportes da Secretaria de Saúde, Roque de Oliveira, deverá seguir e 
mesmo caminho. 

Há a possibilidade de outros detentores de cargo de confiánça e mesmo 
servidores tomem a iniciativa de deixar suas funções /buscando uma 
candidatura. 

Viagem 

Saúde é reconhecida 

Jornal Folha Sete - edição de 14 de abril de 2012 
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Evento na capital destacou bom desempenho da área 

Foi realizado de 15 a 17 de março, em Florianópolis, o Encontro Nacional de 
Secretários de Saúde, com a entrega do Prêmio Excelência e Qualidade na 
Saúde Pública. 

O evento foi desenvolvido pela Obregon Congressos e Feiras pelo quinto ano 
consecutivo. Mais uma vez, o nome da secretária de Saúde de Paial, Elizete 
Esposito, constou entre os 100 melhores ocupantes da pasta nos 5.564 
municípios brasileiros. Elizete destaca que "o prêmio foi mais uma 
oportunidade de defender o nosso trabalho e apresentar os projetos que 
desenvolvemos, tornando-se um diferencial diante dos demais municípios". 
Salienta ainda que somente Paial, entre os presentes ao congresso, 
disponibiliza todos os medicamentos de uso da população, ressonâncias 
magnéticas com no máximo 30 dias de espera, exames clínicos, tomografias, 
ultrassonografias, Raio X, mamografias, consultas de especialidades médicas 
conveniadas ao Cis/Amosc sem custos aos munícipes. "Posso afirmar que o 
encontro contribuiu para perceber o quanto nos dedicamos para melhor 
atender a população". 

Esforço 

A secretária disse que prejudica o prêmio a todos os que sempre buscam a 
perfeição naquilo que fazem e, especialmente, à população de Paial. "E o 
resultado do empenho de toda a equipe, assim como da compreensão, 
confiança e apoio de toda a população nos momentos em que houve demora 
no atendimento médico e de enfermagem". 

O prefeito Aldair Rigo também comemorou os bons resultados. 

Asfalto na cidade 

Iniciou nesta semana o trabalho de pavimentação asfáltica das ruas Júlio 
Bender e Mato Grosso, próximas ao Centro Municipal de Educação de Paial 
(Cempa). De acordo com o prefeito Aldair Rigo, a obra está orçada em R$ 
180 mil, sendo R$ 150 mil de convênio assinado com o governo estadual e 
R$ 3(...) mil de contrapartida do município. 

A previsão é de que os trabalhos estejam concluídos em duas semanas. A 
empresa executora da pavimentação é a Planaterra, de Chapecó. O objetivo 
da implantação do asfalto nas ruas, segundo o prefeito Aldair Rigo, é facilitar 
o acesso das crianças ao Cempa a melhorar as condições de traíegabilidade 
naquela região da cidade. "Faz parte de nosso planejamento para £012, que 
é o de melhorar as condições de utilização de nossas ruaí 
perímetro urbano", concluiu. 

Jornal Folha Sete - edição de 21 de abril de 2012 
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Pressão por asfalto 

O prefeito de Paial, Aldair Rigo, se reúne na segunda- feira, 23, em Chapecó, 
com integrantes da Secretaria Regional daquele município, com o Executivo 
e representantes da Construtora Planterra. O objetivo é discutir uma solução 
para o impasse na conclusão da pavimentação asfáltica até a ponte (...)re o 
rio Irani, na divisa com Paial. No trecho há uma reserva indígena e algumas 
exigências têm sido feitas para permitir a passagem da estrada naquele local. 

Rigo salienta que conversou com o governador Raimundo Colombo sobre a 
Gestão, pedindo a intervenção para solucionar o impasse. A ponte sobre o rio 
Irani, inclusive, teria sido construída de maneira ilegal. 

O trecho é de 25 quilômetros. 

Jornal Folha Sete - edição de 28 de abril de 2012 

Capacitação constante 

Mulheres paialenses buscam aperfeiçoamento 

O Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de Paial reiniciou suas 
atividades este ano, oferecendo cursos e oficinas nas comunidades do 
interior. 

O curso de patchcolagem, por exemplo, está acontecendo nas linhas 
Alteneira e Aparecida. Igualmente ocorre uma oficina de bordados em 
chinelos no CRAS. Com as mães dos alunos do PETI a capacitação é 
realizada na localidade de São José. 

Parceria 

No período de 27 a 29 de março, o órgão realizou em parceria com o Senar, 
em linha Pinheirinho, o curso de bordado com fita em toalhas, com a 
participação de 11 mulheres, ministrado pela monitora Gelsi. O curso teve 
como objetivo proporcionar ao grupo de mulheres o aprendizado com 
trabalhos manuais, bem como possibilitar uma nova alternativa de renda. 

A prefeitura paialense tem incentivado a capacitação constante de vários 
segmentos da sociedade. 

Impasse sobre asfalto é mantido i 
O encontro que deveria ter acontecido em Chapecó entre o prefeito de Paial, 
a SDR daquele município e demais lideranças regionais/ pára tratar da 
questão da pavimentação asfáltica até a ponte sobre o rio Irànyroi cancelado 
duas vezes nesta semana e agendado para quarta- feira, 2 de maio. 
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Enquanto isso, o Executivo paialense trabalha na instalação de telefonia e 
internet para a comunidade de Uru, beneficiando também as linhas pavão, 
Monte Carlo e Altaneira. A instalação de uma torre de 30 metros de altura 
está acontecendo, num investimento de R$ 32 mil, conforme o prefeito. Nas 
demais comunidades de Paial, estes serviços já existem a algum tempo. 
Outra atividade é a instalação de rede de abastecimento de água e linha. 

Nos próximos dias, deverá ser licita a mesma melhoria para as comunidades 
de Poço Redondo São José. 

Jornal Folha Sete - edição de 05 de maio de 2012 

Negociação é difícil 

Encontro tenta acordo entre índios e governo 

Em encontro realizado na SDR de Chapecó na quarta-feira, 2, foi discutida a 
questão pavimentação asfáltica do trecho de cerca de 25 quilômetros que 
aquele município à ponte do rio Irani, na divisa com Paial. 

O prefeito paialense Aldair Rigo participou, manifestando sua demora no 
término da obra. Também estiveram presente o diretor-gerente da empresa 
Planaterra, Moacir Tiecher, e representantes da SDR, quando o assunto foi 
amplamente abordado. De acordo com Rigo, o principal entrave está no 
trecho que passa pela área indígena, surgindo três opções para solucionar o 
impasse: fazer o acesso com a permissão do índios, mudar o traçado da 
estrada ou então pedir auxílio da Justiça Federal na busca de uma solução. 

Reunião 

Na mesma ocasião, foi realizado encontro com representantes da Justiça 
Federal, que garantiram que a obra será concluída. Conforme o prefeito de 
Paial, também foi mantido contato com as lideranças indígenas que se, 
comprometeram em formar uma comissão para tratar do assunto nos 
próximos dias. Falta apenas marcar a data. Os próprios índios tem interesse 
que a estrada seja asfaltada. Para permitir que o trecho que passa por Sede 
Trentin seja pavimentado, os indígenas querem uma série de melhorias na 
comunidade. 

O asfaltamento do trecho entre Paial e a ponte está quase concluído. 

Encontro na capital do Estado / 

O prefeito de Paial, Aldair Rigo, participou ontem, em Florianópolis, de 
encontro promovido pela Fecam, cujo objetivo foi disqutir a pauta 
municipalista com deputados federais e estaduais e representantes dos 
governos. Ele integrou a comitiva da Amauc que esteve presente, destacando 
que a oportunidade foi importante para que as necessidades/aos municípios 
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fossem levadas ao conhecimento das autoridades. A pauta, elaborada já há 
algum tempo, tinha com destaque, a necessidade de os governos estadual e 
federal, repassarem mais recursos financeiros aos municípios e não apenas 
responsabilidades. Salientam ainda, que durante o encontro, outro ponto foi 
rever a questão do repasse do ICMS aos municípios, principalmente os de 
menor porte que tem neste tributo, uma das principais fontes de renda. O 
repasse dos royalties do petróleo também esteve em discussão. 

Jornal Folha Sete - edição de 12 de maio de 2012 

Negociações continuam 

Governo, Funai e Indígenas não chegaram a acordo 

Os indígenas da reserva de Sede Trentin, em Chapecó, concordaram com a 
realização do estudo que visa a execução do asfalto que passa pela área até 
o rio Irani, na divisa com Paial. 

Este é o único trecho que ainda falta para concluir a pavimentação da 
rodovia. A decisão foi anunciada durante o encontro anunciada durante 
encontro realizado na segunda-feira, 7, na SDR de Chapecó , com 
participação de uma comissão indígena convocada pelo Poder Judiciário para 
a discussão do assunto. Segundo o prefeito de Paial, Aldair Rigo, os 
indígenas autorizaram a realização do trabalho pela empresa Planaterra. Mas 
antes querem que um estudo seja realizado para análise do projeto. "Eles 
mostram também preocupação com item segurança, principalmente nos 
cerca de 700 metros que atravessam a reserva", disse o prefeito. 

Estiveram presentes à reunião representantes do Deinfra. Rigo acredita o 
impasse está perto do fim. "Até porque havia uma ansiedade muito grande. A 
questão vem se arrastando há três anos". Salienta que o próprio estado tem 
interesse em ver a obra concluída, porque Paial é um dos municípios de 
santa Catarina sem acesso asfáltico. "Seria o contrário do que o governo 
catarinense prega, que é de deixar todas as cidades com o seu acesso 
devidamente pavimentado" disse ele. 

Hoje, só há duas cidades sem ligação asfáltica. 

Jornal Folha Sete - edição de 19 de maio de 2012 

A quarta torre de telefonia móvel e internet está sendo implantadá no interior 
de Paial. Ela vai atender aos moradores das linhas Uru, Pavão/Altaneira, 
Salete e Monte Carlo. ' 

Presença 

Expansão na telefonia 
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De acordo com o prefeito Aldair Rigo, o objetivo é melhorar a comunicação 
da população do interior com a cidade e o restante do país. Depois de mais 
este equipamento, outras comunidades também deverão receber a melhoria 
no setor. A instalação deverá ser concluída até o final da próxima semana, 
ficando à disposição dos moradores das comunidades. "A população recebe 
muito com este tipo de iniciativa, até porque era um desejo dela ter a telefonia 
móvel e a internet, o que a desobriga de deslocamentos até a cidade ou 
outros locais, muitas vezes para tratar de pequenas questões", disse o 
prefeito. 

Cada torre instalada exige do município um investimento de R$30 mil. 

Licitação do adubo 

A prefeitura de Paial está realizando o processo de licitação para aquisição 
de adubo químico e fertilizando para posterior distribuição aos produtores 
rurais. De acordo com o Executivo, este programa acontece todos os anos, 
com excelente aceitação dos agricultores. Nada é cobrado pelo adubo e uréia 
distribuídos. "Dependendo do movimento econômico de cada um registrado 
com nota do produtor rural, o agricultor leva de duas a cinco bolsas, seja de 
adubo ou uréia, para a utilização em sua lavoura, sem pagar um centavo", 
garante o prefeito Aldair Rigo. 

O município vai investir esse ano R$ 71 mil na compra dos produtos para 
distribuição. São 300 sacas e uréia e 700 mil de adubo químico, que ficarão à 
disposição dos produtores, obedecendo às regras estipuladas pelo programa, 
que é desenvolvido anualmente pela administração municipal. 

Distribuição de material 

A prefeitura de Paial, através da Diretoria de Desenvolvimento Social e da 
Família, realizou a distribuição de agasalhos e brinquedos educátivos para os 
alunos do pré-escolar Pingo de Gente. Esta ação visa contribuir para o 
desenvolvimento de atividades educativas para melhorar o desenvolvimento 
e aprendizado das crianças que freqüentam o local. 

A ação contribui com os trabalhos dos profissionais que atuam com as 
crianças que estão em fase de aprendizagem. 

Jornal Folha Sete - edição de 26 de maio de 2012 

Trabalho social realizado 

Várias oficinas estão sendo oferecidas à comunidade 

O Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS) de/Paial oferece 
oficina em linha São José, com um grupo de aproximadamente 15 mulheres. 
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A oficina acontece durante todo o ano a cada 15 dias, nas quartas-feiras à 
tarde. Os trabalhos desenvolvidos são definidos pelo grupo. Em 2011, foi 
trabalhada a oficina de chinelos bordados em pedraria e tricô. Neste ano teve 
inicio o curso de patchcolagem e croché básico, sendo encerrado mês 
passado. Devido à proximidade do Inverno, o grupo decidiu trabalhar com 
tricô, confeccionando mantas, tocas e blusas. 

Incentivo: 

O objetivo de manter essa oficina permanente é incentivar à geração de 
renda para os participantes do Bolsa Família. O que é aprendido na oficina 
pode ser colocado em prática em casa, tornando-se uma fonte de renda para 
essas famílias. O CRAS também trabalhou com oficina de patchcolagem na 
comunidade de linha Aparecida, este grupo contou com oito participantes, 
dispostas a aprender e motivadas a colocar em prática o que aprenderam. 

Boa procura por silagem 

A procura por trabalhos de silagem em Paial está sendo muito grande, 
segundo o secretário de agricultura, Aristides Pohl. O objetivo é garantir 
alimentação do gado no Inverno. 

Outro destaque é o plantio de pastagem de Inverno, cuja semente já foi 
distribuída aos produtores rurais, que também ocorre de forma intensificada, 
segundo o secretário. Para junho, a expectativa é de iniciar a distribuição de 
adubo e uréia aos trabalhadores rurais. Para se habilitar aos produtos, devem 
procurar a Secretaria da Agricultura levando as notas fiscais e aguardando 
pelo inicio do programa. A quantidade que cada um receberá será de acordo 
com o movimento econômico registrado durante o ano anterior. 

Jornal Folha Sete - edição de 02 de junho de 2012 

Incentivo à educação 

Município investe para melhorar índices educacionais 

Em Paial, a Secretaria Municipal da Educação busca parceiras para cursos 
de capacitação de professores no decorrer do ano letivo. 

Outro diferencial neste ano é a integração das secretarias de Saúde e Ação 
Social para garantir o acesso, a permanência, a qualidade Je todas as 
condições físicas e sociais para melhorar o desempenho dos ^lunos na 
escola. O material escolar foi disponibilizado para os alunqs pas reder 
municipal e estadual de ensino, bem como o transporte/ escolar. Os 
munícipes que fazem cursos universitários contam com auxflio' de acordo 
com o valor da mensalidade, variando de 20% a 60%. / / 
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A rede municipal conta com o novo Centro de Educação, com equipamentos, 
nucleação e a municipalização do ensino fundamental de 1a a 5a ano, 
parceria entre o Estado e município. Também está sendo feita a 
pavimentação asfáltica em frente à escola para melhorar o acesso. Aos 
alunos é disponibilizado, além do livro didático, o sistema de apostilamento, 
onde cada criança tem a sua apostila. Em abril, houve a entrega de uniformes 
às crianças, bem como aos professores e demais funcionários do setor. 
Foram também uniformizadas as merendeiras, com jalecos e sapatos novos. 

Destaques: 

O Pré-escolar Pingo de Gente, que atende a educação infantil contou com a 
aquisição de materiais pedagógicos e didáticos. A alimentação escolar 
oferecida aos alunos é adquirida de mercados e da agricultura familiar, 
contando com cardápio diversificado. Já no dia 23 de março aconteceu nas 
dependências do Centro Municipal de Educação a assembléia para eleição 
da primeira diretoria da Associação de Pais e Professores, contando com a 
participação de mais de 100 pessoas. No mês de maio houve a homenagem 
ao Dia das Mães e a entrega de boletins para os pais. No final de maio 
aconteceu a formação continuada para professores. 

Jornal Folha Sete - edição de 09 de junho de 2012 

Apoio a agroindústrias 

Município busca novas alternativas de emprego e renda 

A administração municipal de Paial está concedendo incentivo ao 
funcionamento das pequenas agroindústrias instaladas em seu território. 

Conforme o prefeito Aldair Rigo, vários destes estabelecimentos já foram 
beneficiados com o incentivo de até R$5 mil. Para receber o apoio é 
necessário que a pequena agroindústria esteja devidamente legalizada. Os 
recursos são distribuídos a fundo perdido. Duas iniciativas já foram 
beneficiadas com o incentivo, lembra Rigo. "As demais iniciativas, que 
legalizarem sua situação e procurarem o município também serão 
contempladas com os recursos, destinados a propiciar um desenvolvimento 
ainda maior de suas atividades", disse o prefeito Aldair Rigo. 

Produção: 

Em Paial, a produção está concentrada nos setores de conservas, aoces e 
açúcar mascavo principalmente. Também á incentivo para as indúsirias que 
estão se instalando no município com valor que pode chegar a R$10 mil, 
além do auxílio concedido para a instalação de energia elétrica. 

"As agroindústrias darão retorno ao município e por este motivo yéstamos 
incentivando sua instalação em Paial", conclui o chefe do Executivo. 
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Maior incentivo ao setor rural 

Máquinas e homens do DMER e da Secretaria da Agricultura estão ajudando 
a impulsionar os trabalhos de apoio ao setor rural de Paial. Nesta semana, o 
prefeito Aldair Rigo esteve reunido com o secretário dos Transportes, Gilmar 
Cardoso, quando discutiu a implementação dos trabalhos. Atividades estão 
sendo desenvolvidas dentro e fora das propriedades rurais. "É 80% nas 
propriedades dos nossos agricultores e 20% fora, com melhorias das 
estradas e demais necessidades de infraestrutura", disse o prefeito. 

Lembra que em função deste apoio ao setor é que Paial registrou um 
crescimento de 22% no movimento econômico, o maior da região. Enfatiza a 
importância da campanha da emissão de nota fiscal para fazer com que o 
retorno financeiro aconteça. 

O prefeito salienta ainda que o setor leiteiro também está apresentando uma 
evolução muito grande, dobrando a produção de um ano para outro. 

Jornal Folha Sete - edição de 16 de junho de 2012 

Obras em ritmo lento 

Problemas atingem pavimentação do acesso a Chapecó 

As obras de pavimentação asfáltica ligando os municípios de Chapecó e 
Paial estão em ritmo lento em função de vários entraves legais que surgiram 
nos últimos meses. 

De acordo com o prefeito paialense, Aldair Rigo, as atividades não pararam, 
mas o problema relacionado à área indígena, no lado chapecoense, impedem 
um ritmo maior e a conclusão da obra em curto espaço de tempo. Na semana 
passada, um encontro entre representantes da Planaterra, empresa 
responsável pelo asfaltamento, a SDR, FUNAI e Ministério Público foi 
realizada em Chapecó, mas nenhuma definição aconteceu. O prefeito Aldair 
Rigo mostra-se irritado com a falta de conclusão da obra, dizendo que isto 
prejudica Paial que tem nesta via, o escoamento para sua produção e em 
conseqüência, um desenvolvimento econômico maior. "Está muito ruim a 
situação e ninguém decide nada, os indígenas até aceitam que a estrada 
passe em meio a sua reserva, mas aí surge a necessidade das licenças 
legais, que nunca acontecem", disse ele. A FUNAI quer que novafe consultas 
sejam feitas antes de autorizar a continuidade dos trabalhos e/a empresa 
Planaterra prometeu viabilizar o estudo necessário para pod$r agilizar a 
conclusão dos trabalhos. 

Contas: 

Com relação à intervenção do TCE, atendendo pedido da emfpjesa Sinaliza, 
de Florianópolis, que alega pagamentos superiores aos contra tiados com a 
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Planaterra, Aldair Rigo diz que o fato é normal. "Quando se assina um 
contrato, se visualiza apenas o que será realizado de forma normal, mas 
sempre surgem algumas melhorias a mais que são necessárias para que a 
obra aconteça de forma adequada, e foi apenas isso que ocorreu", disse o 
prefeito. Uma vistoria foi realizada, segundo Rigo, e nenhuma irregularidade 
foi constatada. A obra continua em andamento, faltando menos de 10% para 
sua conclusão. Segundo a Secretaria Regional de Seara, as obras entre a 
cidade de Paial e a ponte sobre o rio Irani continuam, mesmo com a polêmica 
no TCE. 

Aquisição de equipamento 

A prefeitura de Paial está licitando a aquisição de uma escavadeira hidráulica, 
no valor de R$469,5 mil, o que deverá ocorrer até o final de junho. O 
equipamento será destinado ao Departamento Municipal de Estradas e 
Rodagem e à Secretaria de Agricultura. A aquisição será feita através de 
recursos financiados juntos ao Badesc. 

Outras licitações também deverão ser efetuadas nos próximos dias para a 
aquisição de um trator agrícola, destinado à Associação de Agricultores de 
Linha Verde. Também para aquisição do material necessário à ampliação da 
rede de abastecimento de água na comunidade de Poço Redondo e a 
construção de um barracão para a reciclagem de lixo. O município está 
adquirindo uma área de terra fora do perímetro urbano para a construção da 
obra, facilitando desta forma o trabalho das pessoas que trabalham com a 
reciclagem de lixo. 

Jornal Folha Sete - edição de 30 de junho de 2012 

Água para o interior 

Município investe para beneficiar população do campo 

Está sendo concluído em Paial depois de quase um ano de atividades, o 
programa de ampliação da rede de abastecimento de água no interior do 
município. 

Conforme o prefeito Aldair Rigo, a última etapa será executada evçtj Poço 
Redondo, atingindo 25 famílias. "Estamos cumprindo nosso prográma de 
governo e as promessas de não deixar nenhum paialenses sem águá mesmo 
durante os períodos de estiagem, comuns em nossa região", disse o prefeito. 
Todos os investimentos feitos no setor, de acordo com o prefeito, são/com 
recursos do próprio município, que fez um planejamento adequajdç7 para 
atender esta necessidade. 

Investimentos: 
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"Em Poço Redondo, por exemplo, a ampliação da rede de abastecimento de 
água foi de R$70 mil". As "demais comunidades foram beneficiadas 
anteriormente e já puderam sentir os reflexos positivos durante o Verão", 
acrescentou Rigo. 

Festa de São João 

Festa junina foi realizada no sábado, 23, na Escola de Educação Básica de 
Paial. O evento foi uma iniciativa da Secretaria Municipal da Educação 
através do Centro de Educação Municipal e da pré-escola. 

Um público superior a 250 pessoas participou das festividades. Funcionários 
da rede municipal atuaram decisivamente para o sucesso do evento, 
empenhando-se no sentido de que alunos, pais e demais participantes se 
sentissem satisfeitos. Também os professores da rede municipal de ensino 
trabalharam para ordenar os alunos no desempenho de suas funções dentro 
do evento. 

Jornal Folha Sete - edição de 30 de junho de 2012 

Paial faz 17 anos 

Município vive momento de perspectivas positivas 

Paial comemora 17 anos de emancipação político-administrativa na quarta-
feira, 4 de julho 

A pequena e aconchegante cidade traz em sua trajetória uma história de 
muita luta, trabalho e perseverança. Apesar das conquistas, há muitos 
desafios para que o município cresça e se desenvolva. O prefeito Aldair Rigo 
destacou que o município tem crescido significativamente ao longo dos seus 
16 anos. "Foram muitas as conquistas. Em todas as administrações foi feito 
um pouco e nós também procuramos fazer a nossa parte. A gente conseguiu 
muitos benefícios para a população, na educação, na saúde, e na realização 
de obras". 

Conforme o prefeito, várias obras foram feitas na cidade e no interior, a 
exemplo da expansão da telefonia rural e instalação de redes de águãs com 
poços artesianos. "Melhoramos a questão de serviços e equipamento^ para a 
agricultura. A gente buscou parcerias para nossos agricultores". 

Na cidade, aponta como conquistas as melhorias em iluminação, ab 
e a construção do Centro de Educação Cempa. Ressalta que, 
abastecimento de água da cidade também é nova. 

Investimentos: 

irtura [...] 
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De açodo com o prefeito Aldair Rigo, foram investidos cerca de R$1,5 milhão 
em equipamentos para o Departamento de Estradas e Rodam (DMER). 
"Recuperamos todo o parque de máquinas. A gente tem feito um bom 
trabalho para todos os munícipes. Foram várias conquistas para a população, 
não só nestes três anos e meio, mas ao longo de todas as administrações". 

Metas: 

Para o prefeito, uma das maiores conquistas para a cidade é a finalização do 
asfalto até Chapecó. "Estamos há três anos fazendo reuniões para que se 
decidam os problemas em torno do asfaltamento". Outro objetivo é fazer com 
que novas empresas se instalem em Paial, para gerar mais empregos e 
movimento econômico. "Já estamos contatando com várias empresas e 
algumas delas já têm a documentação em andamento para se instalarem em 
Paial". 

Investimento na Educação 

A administração de Paial reconhece que o índice de Desenvolvimento 
Humano ainda está baixo, mas, de acordo com o prefeito Aldair Rigo, a 
recuperação faz parte de um processo lento e gradativo. 
"A gente tem trabalhado bastante para que melhore esse índice e a qualidade 
de vida da população". Aponta que houve crescimento no movimento 
econômico de 22%. "Foi um dos municípios que mais cresceram na região. 
Isso vem ajudar bastante. É um trabalho de longo prazo". 

Programação diversificada 

Com o tema "Povo valente e lutador", a programação de aniversário de Paial 
iniciou ontem, com café colonial no Centro de Promoções e Eventos Claudino 
Lippert. Para hoje está programada chegada dos cavaleiros no CTG Recanto 
dos Pampas e várias atividades durante todo o dia. Às 14h acontecem dois 
jogos amistosos de futebol de campo na categoria sênior, no estádio Julio 
Bender, com as equipes de Itá e Arabutã contra Paial. Amanhã, às 8h30, está 
prevista saída da cavalgada do CTG Recanto dos Pampas e missa crioula na 
praça municipal Avelino Auler. A programação continua à tarde com show 
gospel e o corte bolo. Para fechar as festividades do domingo, às 15h30, 
inicia o mate-baile na praça municipal. 

Os festejos seguem na quarta-feira, 4 de julho, com mateada /ha praça a 
partir das 8h. Às 10h será realizado o passeio ciclístico e às 13^80 terá jogo 
de futsal das categorias de base infantil na CME de Paial com equitíes de Itá. 
E para encerrar a programação, na sexta e sábado ajcomecem as 

//Eventos. As 
ão após as 
va, segundo 
s em função 

apresentações do circo CIA Royally no Centro de Promoções/e 
inaugurações no calendário de aniversário somente acontep 
eleições, conforme decisão do prefeito Aldair Rigo. A justific 
ele, seria uma medida cautelar para evitar possíveis transtqrifc 
do período eleitoral. 
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Jornal Folha Sete - edição de 21 de julho de 2012 

Décimo é antecipado 

A primeira parcela do 13° salário deste ano já foi recebida pelos servidores 
públicos municipais de Paial. 

A folha extra rodada pela administração municipal atingiu R$100 mil, segundo 
o Executivo, e beneficiou 112 trabalhadores. Conforme a gerente de 
Recursos Humanos da prefeitura, Orfila Andrghi, a antecipação da primeira 
parcela em julho já uma tradição em Paial, tendo em vista os benefícios que 
isto causa aos servidores paialenses. "Com o dinheiro antecipado em mãos, 
ficando parte dele para dezembro, todos podem fazer aquisições, pagar suas 
contas e até depositar em caderneta de poupança e outra aplicação de 
acordo com sua preferência", disse Orfila. 

Planejamento: 

Para chegar no momento de pagar o décimo sem maiores preocupações, o 
município faz mensalmente um fundo, utilizado na quitação deste 
compromisso com os seus trabalhadores. "Desta forma, todos ficaram 
satisfeitos. Administração e servidores e o próprio município ganham como 
um todo", afirma a gerente. 

O dinheiro ajuda a aquecer a economia num momento de dificuldade. 

Melhorias na infraestrutura 

Com recursos na ordem de R$94.661,37, oriundos de convênio com a Caixa 
Econômica Federal, o município de Paial está procedendo a realização de 
diversas melhorias no setor de infraestrutura. Entre elas, a implantação de 
passeio público na avenida Julio Bender, com extensão de 3.000 metros 
quadrados. A expectativa é de que os serviços sejam concluídos num prazo 
de 90 dias. O objetivo, segundo a administração municipal, é dar melhores 
condições de trafegabilidade e utilização dos passeios pelos pedestres, 
aumentando sua segurança. 

O cronograma de trabalho traçado para este ano aos poucos está sendo 
atingido, segundo a administração paialense. Mesmo com algumas 
dificuldades, como a falta de maiores recursos oriundos dos governos federal 
e estadual, todas as obras e serviços estão sendo desenvolvidas. 

Ação social transferida 

Jornal Folha Sete - edição de 28 de julho de 2012 

Evento da SDR de Seara seria realizado dia 4 de agosto 
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A Operação Cidadania, realizada anualmente pela Secretaria de 
Desenvolvimento de Seara, e que teria uma de suas etapas realizadas em 
Paial, no próximo dia 4, foi transferida para após as eleições municipais. 

Conforme a secretária Gládis dos Santos, houve um consenso entre os 
prefeitos que integram a SDR de Seara, de que o melhor seria deixar passar 
o período eleitoral para a realização destas ações, para evitar desta forma 
qualquer alegação de conotação política, o que poderia prejudicar o lado 
positivo dos benefícios oferecidos à população. De acordo com ela, as 
atividades serão realizadas tão logo se encerre o processo eleitoral, faltando 
apenas definir as datas em que cada uma delas vai ocorrer e em quais 
municípios. Paial, portando, vai ter que esperar mais um pouco para ter a 
Operação Cidadania deste ano. 

Serviços: 

Nestes eventos são oferecidos à população diversos serviços como 
confecção de carteira de identidade, corte de cabelo, orientações sobre 
saúde e palestras sobre temas diversos entre outros. "A população de Paial 
pode ficar tranqüila que vai ter essa operação em seu território, vamos 
apenas esperar passar as eleições para evitar até mesmo constrangimentos, 
desnecessários diante da importância do trabalho que é desenvolvido", 
concluiu Gládis dos Santos. 

Auxílio aos produtores 

Produtores rurais de Paial receberam nos últimos meses vários serviços 
dispensados pela Secretaria de Agricultura, como forma de incentivar a 
produção e ajudar no combate à crise econômica. Melhorias nas entradas 
das propriedades e nas estradas-gerais foram desenvolvidas. Contando com 
o apoio dos governos estadual e federal, produtores conseguem enfrentar as 
dificuldades com menor impacto negativo. A expectativa é de que, passadas 
as eleições, o ritmo de trabalho retorne ao normal. 

Também trabalhos de silagem e distribuição de adubo orgânico foram 
realizados, visando a prevenção para o período mais frio, que ainda deve 
ocorrer durante o atual inverno. A esperança é terminar 2012 com saldo 
positivo, com os produtores rurais conseguindo saldar seus débitos e iniciar 
2013 com outra perspectiva. 

Jornal Folha Sete - edição de 11 de agosto de 2012 

Solução para o lixo 

Prefeitura assina Termo de Ajuste de Conduta com o MP 

Possíveis irregularidades no transporte e destino final d 
fizeram com que o município fosse acionado pelo Miras 

lixo em Paial 
tério Público e 
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assinasse um Termo de Ajuste de Conduta para se adequar às exigências da 
atual legislação. 

De acordo com o promotor Marcelo Francisco da Silva, a prefeitura de Paial 
havia contratado uma empresa para recolhimento e destino final do lixo, que 
deveria possuir veículo adequado para o recolhimento, transporte e destino 
final, mas o material vinha sendo recolhido por um trator de pneu e jogado 
numa rua, com os próprios caminhões da prefeitura fazendo descargas em 
local impróprio. Diante disso, a vigilância sanitária estadual foi acionada e 
assinatura do Termo de Ajuste de Conduta pelo município foi necessária. 

De acordo com o documento, o município deve apresentar à FATMA um 
projeto de recuperação ambiental da área degradada, outro de implantação 
de local apropriado para o depósito de lixo, definir a área a ser ocupada pelo 
aterro sanitário, inclusive através de legislação municipal, e contratar 
empresa habilitada para a apresentação do projeto de recuperação da área 
anteriormente utilizada. Outra clausula do documento diz que o compromisso 
do município deve estar cumprido até dezembro deste ano e que o prazo é 
de 180 dias para a implantação de programas de educação e conscientização 
da população contra o desperdício e do aproveitamento do lixo através da 
reciclagem e reutilização, bem como de programa sustentável de coleta 
seletiva do lixo. 

Executivo: 

Conforme o prefeito Aldair Rigo, todos estes procedimentos já estão sendo 
adotados pelo município. Foi licitado um barracão para o serviço de 
reciclagem do lixo, bem como avaliada uma área de terra de 13 mil metros 
quadrados para a instalação do aterro. No terreno deverão ser implantadas 
também as lagoas de decantação. "Tão logo fomos procurados pelo 
Ministério Público e tomamos ciência desta situação, nos colocamos a 
disposição e passamos a adotar as medidas necessárias, como a própria 
assinatura do Termo de Ajuste de Conduta para que tudo seja regularizado" 

Aulas são retomadas 

Está concluído o asfaltamento da rua Júlio Bender com a Mato Grosso, em 
Paial. Obra foi executada pela empresa Planaterra e teve um orçamento de 
R$179.997, numa extensão de 2.578 metros quadrados. A via é uma das 
mais importantes do município, ficando próxima ao Centro de Educação 
Municipal de Paial, o Cempa. 

Os recursos para esta obra foram do governo estadual, R$15Q/ mil, com os 
R$ 29.997 como contrapartida do município. Outro destaque ém Paial é a 
aquisição de uma escavadeira hidráulica 160, no valor de fjl$ 469.500. A 
aquisição foi financiada através do Badesc. O equipamento já se encontra no 
município e deverá ser colocada à disposição do setor de transportes nos 
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próximos dias. Vai aumentar a capacidade de atendimento dos serviços 
reivindicados pela população paialense. 

Jornal Folha Sete - edição de 18 de agosto de 2012 

Saúde é premiada 

Setor se destaca e recebe reconhecimento internacional 

O município de Paial será contemplado com o Prêmio de Integração Latino-
Americano 2012 na área da Saúde. 

A distinção é concedida aos municípios que em suas diferentes áreas de 
atuação, fazem a diferença. Premiação será entregue entre os dias 24 e 25, 
no salão Domênico de Massi, em Curitiba. De acordo com a Secretaria 
Municipal da Saúde, o prêmio é concedido pela Câmara Internacional de 
Pesquisas e Integração (Cipis), observando os projetos desenvolvidos e sua 
eficácia junto à população. 

É a primeira vez que que Paial é contemplada com o prêmio e quem estará 
em Curitiba para receber será a secretária de Saúde, Elizete Sposito 
Wortmann. O município está sendo distinguido por ter sido considerado um 
dos destaques do setor da Saúde em toda a América Latina pelas atividades 
desenvolvidas, principalmente de prevenção junto aos paialenses. Estarão 
presentes palestrantes de vários países, como Brasil Argentina, Uruguai, 
Paraguai, Chile, Bolívia e Equador. 

Satisfação: 

A secretária Elizete Wortmann terá a oportunidade também de se manifestar 
expondo os trabalhos realizados no município e agradecendo pela escolha de 
Paial para receber a distinção. Entre os objetivos do Cipis está a luta pelo 
desenvolvimento nos países latino-americanos através da aproximação, 
parceiras, de associações, alianças das lideranças empresariais, das 
organizações civis ou governamentais em todas as áreas. As láureas 
exclusivas outorgadas pela Cipis são representadas por troféus, medalha e 
diplomas específicos. 

Jornal Folha Sete - edição de 25 de agosto de 2012 

Trajeto será mantido 

Asfalto de Paial a Chapecó passará por área indígena 

A mudança no trajeto a ser asfaltado entre Chapecó e Paial, passando pela 
ponte sobre o rio Irani, em função do impasse com a reséirva indígena 
existente no lado chapecoense, não foi sequer cogitada e não áeráífeita. 
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A garantia é do gerente administrativo da SDR de Chapecó, Wagner 
Westerech. Estão sendo definidos detalhes de uma proposta a ser levada aos 
residentes na reserva, para tentar fazer com que a rodovia passe por suas 
terras em direção a Chapecó. "São cerca de três quilômetros apenas, onde o 
trabalho está parado em função do impasse surgido com as exigências dos 
índios, mas creio que em poucos dias tudo estará resolvido e as atividades 
possam ser desenvolvidas", disse ele. 

Projeto: 

Conforme Wagner Westerech, será apresentado um projeto humanizado aos 
indígenas, deixando claro como será a obra e mostrando que ela estará 
constituída por via lateral, pista de ciclismo e todos os itens necessários para 
que a rodovia passe a existir e os moradores da área não sofram qualquer 
tipo de prejuízo. "Eles verão através deste projeto, que cedendo espaço para 
que a obra seja concluída, também sairão ganhando, pois terão um acesso 
tanto a Chapecó como para Paial e outras cidades da região, de forma 
facilitada, com segurança e sem intromissões no dia a dia da reserva", 
concluiu o gerente administrativo da SDR de Chapecó. Ele acredita que a 
elaboração o projeto seja concluída nesta semana para apresentação aos 
interessados já nos primeiros dias de setembro. 

Preparo da safra pode atrasar 

Produtores rurais e administração de Paial estão preocupados com a falta de 
chuva registrada nos últimos dias. Até o momento, não tem faltado água para 
a alimentação de animais e pessoas, mas o atraso no plantio da próxima 
safra se registra. Em função das várias redes de abastecimento instaladas 
pelo município, o líquido está garantido para animais e pessoas, por este 
motivo, a intenção do executivo é concluir este trabalho, não deixando 
nenhuma comunidade sem o necessário para a tranqüilidade de sua 
população. 

De acordo com a Secretaria de Agricultura, os prejuízos se verificam no 
plantio principalmente de milho, um dos suportes econômicos de Paial e caso 
não chova em quantidade suficiente nos próximos dias, poderá haver 
diminuição no volume de produção bem como na área plantada. Isto pode 
fazer com que o produto, principalmente para suinocultores e avicultores seja 
encarecido no futuro. 

/? 

Jornal Folha Sete - edição de 08 de setembro de 2014 

Mudança no Executivo 

Vereador assume comando da prefeitura interinamente 

O vereador Valcir Petry (PP) assume interinamente a chefia dó Ékecutivo de 
Paial na segunda-feira, 10. / / \ 
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Ele deve permanecer na função até o dia 10 de outubro. Petry responderá 
pela administração municipal na reta final do período eleitoral, já que o 
prefeito Aldair Rigo (PP), trabalha em sua campanha pela reeleição. 

O vereador diz que a oportunidade é um novo desafio e que pretende adquirir 
maior experiência para poder almejar vôos mais altos no setor político-
administrativo. Entre as metas durante os 30 dias que ficará à frente do 
Executivo está a continuidade das atividades que estão sendo executadas e 
ajudar Paíal a se desenvolver. 

Vice: 

A vice-prefeita Lidaci Cromiasnki (PT) não assumiu a prefeitura em função de 
também estar envolvida na campanha política. Ela concorre novamente a 
vice na chapa liderada por Rigo. 

A câmara aprovou a indicação na quinta-feira, 6. 

Projeto de qualidade de vida 

A Escola de Educação Básica Francisco Maciel Bageston, de Paial, vem 
realizando diversas atividades para melhorar o nível de aprendizagem de 
seus alunos. Um dos destaques é o projeto Sustentabilidade e Qualidade de 
Vida, trabalhado no ensino médio inovador, que no último dia 28 de agosto 
realizou, em parceira com o Instituto Goioen de Chapecó, oficinas envolvendo 
todos os alunos de ensino médio. 

Durante as oficinas, os estudantes desenvolveram várias atividades voltadas 
para o consumo consciente, a reciclagem e o destino correto do lixo, como 
teatro, paródias, poesias, dramatizações e construções. 

Situação é difícil 

A falta de chuva nos últimos 30 dias está prejudicando o preparo do plantio 
da próxima safra também em Paial. De acordo com o secretário municipal da 
Agricultura, Alceo Pohl, o principal prejuízo está na fase de troca da 
pastagem, além da cultura do milho. Caso a estiagem prossiga, haverá a 
necessidade de paralisar todas as atividades voltadas ao setor primário, já 
que não é possível plantar com o solo seco e árido. Quanto à necessidade de 
transporte de água para alimentação de animais e de pessoas, a ^ituação é 
mais tranqüila em função da implantação de várias redes de abastecimento 
nas comunidades interioranas. "O município conseguiu implantar em todas as 
localidades uma rede de abastecimento de água, sanando desta forma um 
problema que se verificava no passado", disse Pohl. 

A última comunidade que está recebendo este beneficio é Poço Redondo e 
parte de linha São José, onde cerca de 25 famílias terão água. 
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Jornal Folha Sete - edição de 22 de setembro de 2012 

Obra sem conclusão 

Asfaltamento de Paial à ponte do rio Irani segue paralisado 

O trajeto de cerca de 10 quilômetros entre a sede de Paial e a ponte sobre o 
rio Irani, na divisa com Chapecó, ainda não teve a conclusão da 
pavimentação asfáltica. 

Cerca de sete quilômetros já receberam a melhoria, restando ainda 
aproximadamente três quilômetros. Vários impasses fazem com que o 
término da obra continue pendente, causando preocupação à administração 
municipal e aos paialenses. 

Não há perspectivas de quando os trabalhos reiniciarão. Vários episódios já 
foram registrados nesta obra, entre eles a denúncia de que a empresa 
Planaterra estaria cobrando o trabalho de medição de forma antecipada, o 
que não foi aceito pelo Tribunal de Contas do Estado. 

Depois, houve a informação de que tudo estaria acertado e que as atividades 
reiniciariam, mas até agora nada aconteceu. 

Angústia: 

Enquanto isso, a população paialense e o empresariado, que deseja ter nesta 
via uma forma facilitada de chegar a Chapecó, continuam esperando. A 
expectativa é de que possa ser encontrada uma solução rápida e eficiente. O 
início da pavimentação da ponte até Chapecó também segue suspenso em 
função da falta de acordo com indígenas, apesar da pressão das lideranças 
do Estado. 

Abastecimento de água 

Todo cronograma de implantação de redes de abastecimento de água em 
Paial, foi concluído pela administração municipal. Segundo o Executivo, as 
últimas comunidades beneficiadas foram as de Poço Redondo e São José, 
beneficiando todas as famílias residentes naquelas localidades. Isto 
representa, segundo informações da Secretaria Municipal da Agricultura, 
tranqüilidade para os moradores das comunidades do interior, que/lnesmo 
em épocas de estiagem, terão água garantida nas torneiras. / 

Antes destas duas localidades, o trabalho foi executado em outras^! 0, dentro 
do cronograma estabelecido pela administração municipal ao assimir. Todos 
os trabalhos foram desenvolvidos com recursos próprios, sem /auxílio dos 
governos estadual ou federal. Na cidade, conforme o Executivo, a situação é 
normal, porque há muitos anos existe uma rede de abastecim^fito de água 
que consegue atender toda a população. 
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5. As notícias - ainda estou tratando do Fato 2 como visto, são 
edulcoradas. São invariavelmente elogiosas, trazendo fatos que sempre têm perfil 
positivo. É, entretanto, um estilo usual da pequena imprensa interiorana. A inda 
que sur jam hebdomadár ios sensacionalistas - e que pecam exatamente pelo 
entus iasmo apaixonado por denegrir tudo - o jornal Folha Sete t ransparece ser 
daqueles que aspiram trazer relatos simpáticos aos titulares do poder, 
transmitindo sobretudo recados paroquiais. 

Isso não permite dizer que tenha havido uma contratação da 
correspondente empresa para servir como um fraudulento meio de divulgação dos 
mandatários. Aliás, não existe prova dessa relação negocial, apenas uma 
conclusão por derivação - que, mesmo não soando absurda, tampouco tem força 
de convicção bastante para autorizar a grave conclusão pretendida. 

Na exordial, de fato, se afirma que a Folha Sete teria f i rmado contrato 
com a Prefeitura para divulgação de notícias favoráveis ao governo de Aldair e 
Lidaci, fato negado. Sobre esse ponto, inclusive, o Setor de Contratos da Prefeitura 
de Paial certif icou: 

Certifico para os devidos fins e para quem possa interessar que o município 
de Paial não firmou contrato de prestação de serviço de divulgação de suas 
realizações, nem com pagamento mensal e nem anual, com a Editora Belos 
Montes Ltda, Editora do Jornal FolhaSete, entre os anos de 2009 e 2012. 

O contrato com a Rádio Belos Montes, que tem os mesmos 
proprietários que o Jornal Folha Sete - e funciona no mesmo prédio deste últ imo - , 
está juntado na caixa anexa, às fls. 827-833. O objeto do contrato "é a contratação 
de espaço em minutos para Programa Radiofônico em emissora de Rádio cuja 
difusão atinja o município de Paial, com avisos de interesse da coletividade do 
Município, contendo avisos, roteiros, recados, matérias de interesse do Município e 
outros, com espaço de 30 (trinta) minutos aos sábados a tarde no horário 
compreendido entre as 13:00 (treze horas) e 15:00 (quinze) horas" (cláusula 
primeira). 

Na cláusula segunda se tem que "o valor do objeto do presente 
contrato é de R$ 25.740,00 [...] dividido em 09 (nove) parcelas mensais iguais e 
sucessivas no valor de R$ 2.860,00 [.../'. 

É claro que se pode intuir que a contratação da Rádio /osse um 
meio de disfarçar a publicação das notícias no jornal, ou que ijao menos 
encobr isse um objeto mais amplo, que se estenderia à imprensa escrita. 

Ainda assim não ratifico essa possível conclusão. 
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A inicial nem sequer mencionava o contrato com a Rádio; falava 
apenas que as matérias jornalísticas desbordaram da mera informação para a 
propaganda eleitoral. O Ministério Público é que disse que houve irregularidade na 
contratação da rádio, visto que "o edital previa que o pagamento seria por minuto 
ocupado, contudo, na realização da licitação, a contratação se deu por preço mensal 
fixo" (fl. 1318). Só que se irregularidade houve quando da contratação da Rádio 
Belos Montes, a Justiça Eleitoral não é a esfera adequada para resolver a questão, 
devendo essa ser dir imida na Justiça Comum. 

O essencial, de todo modo, é que o publicado realmente 
correspondia a notícias. Seguiram-se divulgações de obras, pequenos eventos 
pert inentes à Prefeitura, realização e programação de eventos sociais, tentativas de 
angariar mais recursos, inaugurações, melhorias na infraestrutura, auxíl io aos 
produtores rurais, retomada das aulas, destaque internacional do Município, 
implantação de uma rede de abastecimento de água e assim por diante. 

Não são coisas que tivessem uma natureza de efetiva propaganda, 
ou que denotassem mais do que uma prática jornalística pouco crítica, nada 
investigativa e sobretudo preocupada com a apresentação de fatos apenas 
enaltecedores. Só que muito menos existe a aparência de publicidade 
institucional ou de que tais publicações tenham sido feitas com o intuito de 
enaltecer as autoridades do executivo municipal com objetivos eleitorais. 

Em consideração ao trabalho havido em primeiro grau quanto à oitiva 
de testemunhas, ratifico que nem mesmo a prova testemunhal altera essa 
conclusão. 

Miriam Dargas, arrolada pela autora, disse existir um contrato entre o 
Município de Paial e o Jornal Folha Sete e que chegou a ter o contrato e m mãos. Diz 
que o contrato teria sido assinado em 2009 após um pregão, mas não lembra das 
suas cláusulas. Os contatos com o jornal eram feitos com uma pessoa chamada 
Sadi. O Município tem contrato de publicidade com a Rádio Belos Montes e o Jornal 
Diário de Iguaçu, este últ imo para publicação de atos oficiais. (Vale aqui advertir, e 
as palavras agora são minhas, que não existe demonstração a lguma de contrato 
entre o Município e o tal jornal.) 

Vanderlei Roberto Picinini, testemunha arrolada pelos réus, disse 
que a Prefeitura tem contrato com um programa de rádio. Quem ganho^ a licitação 
foi a Rádio Belos Montes. Não sabe se o Jornal Folha Sete pertence ao arupo Belos 
Montes ou se esse contrato, que foi feito por pregão, está sendo aditado. O objeto 
do contrato é o espaço de "tantos minutos" para a realização dè / propaganda 
institucional: atos oficiais, avisos campanhas de vacinação. Com relágão ao Jornal 
Folha Sete, a prefeitura assina esse periódico. A prefeitura pág§/ de 5 a 8 
assinaturas do referido jornal. 
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Já Décio Carlos Pandolfi, gerente executivo e editor do Jornal Folha 
Sete, obv iamente protestou a isenção completa da empresa. 

Tenho, no contexto, como temerário se repetir a conclusão a quo. 
Ainda que reconheça que tenho uma postura rigorosa em casos semelhantes, aqui 
eu não tenho a mínima segurança que me estimule a repetir o veredicto de 
cassação. 

6. Ainda neste Fato 2 os autores mencionam - mesmo que de 
passagem - que o slogan "Paial: um governo que faz" teria violado o § 1o do art. 
37 da Const i tuição Federal (fl. 136). 

Só que também nesse aspecto não diviso gravidade que just i f ique 
sancionamento ou mesmo repercussão eleitoral. 

A marca em si me desperta antipatia. Quando se diz que existe "um 
Governo que faz", na realidade está se afirmando que há um Prefeito competente. 
Quer-se um enaltecimento pessoal. Isso fere a impessoal idade imposta pela 
Consti tuição. Não se atende a nenhum interesse público. 

Só que não vejo como tirar daí um evento com conotação eleitoral, 
va lendo o que foi exposto no item 2. 

Pode haver improbidade, mas sem reflexo na esfera especial. 

Voto pelo provimento do recurso também quanto ao Fato 2. 

7. O Fato 3 também foi encampado peia sentença. 

Ali é dito que houve a contratação dos trabalhos a serem real izados 
por um trator. A empresa terceirizada acabaria prestando serviços de forma 
gratuita a c idadãos de Paial, escolhidos segundo objetivos exclusivamente 
eleitorais. Em troca esses beneficiários deveriam colocar propaganda política no 
local. As próprias máquinas da prefeitura também teriam sido utilizadas com tal 
propósito, igualmente sem pagamento. No decorrer do processo se falou igualmente 
que a lgumas pessoas não tiveram cobrada a totalidade das horas recebidas e m 
serviços de máquinas. 

Fala-se que o contrato envolvendo o trator de esteira/ocorreu em 
período imediatamente anterior ao pleito, sendo que nos três anos anteriores não 
houvera a mesma providência. Essa contratação objetivaria, ao finál/ o voto dos 
beneficiários, que nada pagaram pelos serviços recebidos e /deveriam, em 
contrapart ida, expor propaganda política no local. / v 
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A inicial nomina mais de uma centena de pessoas que ter iam sido 
benef ic iadas com serviços gratuitos (ou mais baratos) com máquinas terceir izadas 
ou da prefeitura, anexando algumas fotografias de terrenos rurais com terras que 
aparentam ter sido recentemente lavradas. Segundo as imagens em questão, alguns 
desses terrenos apresentavam engenhos publicitários semelhantes a outdoor com 
propaganda eleitoral de Aldair e Lidaci. 

A lém disso, a autora afirma "que, para determinados cidadãos, as 
máquinas chegaram a laborar mais de 200 (duzentas) horas, sem haver qualquer 
contrapartida dos particulares para tanto" (fls. 20). 

Vou às provas. 

Sobre o uso de máquinas da prefeitura e terceir izadas para proveito 
eleitoral dos recorrentes, as testemunhas arroladas pela autora relataram o que 
segue: 

Miriam Dargas, funcionária efetiva da Prefeitura Municipal, disse que 
as ordens de serviço para a util ização das máquinas passavam todas pela mesa do 
Prefeito. Às vezes ele diminuía as horas efetivamente trabalhadas para cobrar 
menos das pessoas. Explicou o trâmite dos pedidos: o agricultor chegava na 
Secretar ia de Agricultura para fazer o pedido. O nome do agricultor era colocado em 
uma lista por ordem de chegada. O serviço era realizado, fazia-se a ordem de 
serviço, o beneficiário a assinava e ela era enviada para o Secretário responsável. 
Este passava as ordens para a mesa do Prefeito. Depois tudo ia para o setor de 
tr ibutação. Alguns bilhetes f icavam na mesa do prefeito sem ir para a tr ibutação; ou 
seja, algumas pessoas não tinham os serviços cobrados. Os operadores Carlos 
Simon e Adair Edemar Ebling podem confirmar que algumas pessoas não t inham 
algumas horas lançadas. Af irmou que o candidato da coligação adversária 
recebeu serviços de máquina da prefeitura, e também alguns vereadores. Em 
2012 observou um aumento do uso de máquinas em relação ao mesmo período de 
2011, mas que nem todas as horas foram lançadas. 

Carlos Leopoldo Simon, servidor público municipal concursado 
(operador de retroescavadeira), disse que, nas ocasiões em que prestava serviços 
aos agricultores com máquinas da prefeitura geralmente não preenchia a ordem de 
serviço com as horas realizadas e que era o seu chefe (Secretário de Obrás) quem 
dizia se era para preencher ou não a ordem de serviço. Por outro lado, disse que 
"uma vez" aconteceu de o Secretário de Obras pedir para não preencher a /ordem de 
serviço. Explicou que na maior parte dos serviços realizados não era preenchida 
a ordem de serviço. Está na prefeitura há 6 ou 7 anos e acredita que nessa última 
Adminis t ração era quem menos cobrava os serviços prestados. Disse que nunca 
soube que o Prefeito tenha discriminado uma pessoa em relação íà outra na 
prestação desses serviços. Nos últimos 6 meses foram prestados $erviços ao 
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candidato a Prefeito da coligação adversária e também a alguns vereadores. 
Nunca soube de condicionamento desses trabalhos ao voto dos beneficiários. 
Nunca lhe foi dito para não fazer trabalhos em determinada propriedade. Às vezes 
lhe era dito para não perder tempo nem preencher a ordem de serviço e ir logo para 
outro morador. Af i rmou que nos últimos meses a Prefeitura contratou (por l icitação) 
empresa terceir izada para operar com mais uma máquina (trator) por causa do 
aumento da demanda de trabalho. 

Adair Edemar Ebling é operador de máquinas na prefeitura, 
concursado. Af i rmou que o chefe lhe passava os serviços do dia. Ao final do serviço 
se fazia a ordem do serviço. Mas o mais comum era não preencher a ordem de 
serviço. Mesmo quando não entregava a ordem de serviço ao seu chefe, este 
não o cobrava. A lguns colegas seus comentavam que nem adiantava preencher a 
ordem de serviço porque essa era rasgada e ia para o lixo. Disse que na maioria 
dos serviços ele preenchia a ordem de serviço e entregava pro "chefe"; que nunca o 
Prefeito pediu para não preencher a ordem de serviço. O serviço na propriedade de 
Cir ineu Schonel não foi concluído. Só quando o serviço é encerrado é que se 
preenche a ordem de serviço. Mesmo quando não havia preenchimento da ordem 
de serviço, ou quando esta era preenchida sem a assinatura do agricultor, havia 
igualmente um controle por parte da Prefeitura numa prancheta dos serviços 
realizados. Os serviços já realizados eram retirados da lista. Sobre o trator 
contratado pela prefeitura (terceirizado), ele confirmou o fato e disse que tudo isso 
foi feito antes da eleição. Esse trator é de esteira. Foi contratado para ajudar na 
real ização dos serviços para os agricultores. 

José da Conceição, Auxil iar de Operador de máquinas da Prefeitura, 
disse que o secretário "Kike" diz onde eles têm que ir trabalhar. Para alguns 
agricultores não se fazia a "notinha" (ordem de serviço). Para alguns casos o 
chefe dizia: "para esse não precisa fazer que depois o prefeito acerta". Quando 
terminava o serviço, então fazia a ordem de serviço. O trator tem um "negócio" lá 
para controlar as horas. Nunca fazia notinha sem a assinatura do agricultor. Quando 
o agricultor não estava por ocasião da finalização do serviço passava lá no local no 
dia seguinte para pegar a assinatura. Sempre pegava a assinatura do agricultor, 
mas em alguns casos o Chefe "Kike" dizia para não fazer a notinha porque o 
Prefeito mesmo iria lá acertar. De dez serviços, em uns 3 ou 4 não se preenchia a 
ordem de serviço. Nunca o Prefeito lhe disse diretamente para não fazer a notinha 
(ordem de serviço). Nunca soube que o Prefeito condicionasse a prestação de 
serviços ao voto. O serviço era prestado indistintamente a todas as pessoas. 
Trabalha no município há 6 anos (como servidor público). No tempo do seu Ade lmo 
Braatz os serviços eram todos registrados. Não sabe dizer o nome dei nenhum 
agricultor na casa de quem o prefeito tenha ido "acertar" diretamente/o Serviço 
prestado. Não sabe do comentário de ninguém nesse sentido. Nãjo/sabe da 
est iagem que atingiu o município neste ano. Não sabe dizer se em raz^ò j e secas a 
uti l ização de máquinas aumenta ou não. 
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Feito esse resumo, vê-se que a prova testemunhal trazida pela autora 
é harmoniosa no sentido de que nem sempre eram emitidas as ordem de serviço 
com a anotação das horas-máquina. 

Não se pode negar, de todo modo, que as testemunhas apresentam 
alguma ligação com a recorrida: 

Miriam Dargas afirmou que ajudou na campanha da Coligação 
"Todos por Paial" e que foi fiscal de urna, tendo apoiado a coligação autora. 
Carlos Leopoldo Simon disse ser filiado ao PMDB (partido que compôs a 
col igação autora). Adair Edemar Ebling, embora tenha negado, possivelmente 
t inha também ligação com a coligação autora, visto que admit iu que "passava no 
comitê para conversar". José da Conceição também é filiado ao PMDB e sua 
esposa foi candidata a vereadora em 2012, tanto que não foi compromissado. 

Ainda assim não consta desses depoimentos, malgrado possam ser 
vistos como turvados por interesses partidários, que tenha havido correlação entre 
as empreitadas proporcionadas pela municipalidade e o processo eleitoral. O 
que se denota é uma profunda desorganização ou mesmo uma leniência do 
Alcaide e m exigir contraprestação financeira a esse respeito. O móvel eleitoreiro, 
entretanto, não transparece. 

Surge, aliás, um paradoxo: como defender essa intenção se o próprio 
opositor - o candidato adversário - haja sido identicamente beneficiado? Das 
duas umas: o grau de audácia do Prefeito postulante à reeleição era tamanho que 
buscava cooptar até oponentes ou simplesmente a política assistencial ista era 
impessoal e não tinha explicitado perfil político imediato. 

Avanço na investigação e também me atenho ao que foi dito pelas 
tes temunhas arroladas pelos requeridos. 

Luiz Carlos Rehbein foi gerente de vendas da empresa MPM -
empresa que firmou contrato de prestação de serviços com o município de 
Paial. O objeto era a contratação de horas máquina para serviços de terraplanagem 
e destoque e outros serviços que fossem necessários nas propriedades rurais. A 
empresa prestou serviços inclusive para o próprio município. Não acompanhava 
diar iamente o equipamento, mas costumava ir periodicamente ao equipamento. 
Vinha uma relação de nomes da prefeitura ou do secretário de obras /e então o 
operador ia fazendo aquele roteiro. Nunca recebeu do prefeito nenh i im pedido 
especial para fazer serviço em favor de alguém. A prestação do semçó seguia 
aquela relação de nomes entregue previamente. Costumava ir até a propriedade na 
qual o trator era usado. O que passava de 5 horas deveria ser pago diretamente à 
empresa prestadora. Nunca houve reclamações de pessoas que /so l i c i ta ram o 
serviço mas não foram atendidos. Sempre se falava que até 5 horas/ales dever iam 
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acertar lá na prefeitura. A empresa prestava contas à prefeitura das pessoas que 
recebiam os serviços por meio de relatórios e f ichas assinadas, nas quais constava 
a hora inicial do serviço e a hora final. Em nenhuma propriedade que prestou serviço 
havia placa de propaganda do prefeito. Acredita ter prestado serviço a mais de 
130 famílias. Desconhece que algum serviço tenha sido prestado em troca de 
votos. A prestação de serviço da empresa começou lá por março e durou 4 meses. 
Foram umas 400 horas de serviço. Os serviços eram basicamente de 
terraplenagem, destoque, l impeza de áreas. Só teve contato com as pessoas que 
recebiam os serviços. Não havia cortesia de horas, nunca ouviu falar que a lgumas 
horas não eram cobradas. Entende que os serviços que foram prestados eram 
urgentes porque se não fosse feito naquela época o agricultor não poderia mais 
plantar. 

Vanderlei Roberto Picinini não foi compromissado por ser sócio 
de empresa que faz consultoria e assessoria administrativa, contábil e 
f inanceira à prefeitura de Paial. Relatou que o município presta serviços com 
máquinas públicas a particulares. A prestação desses serviços não é gratuita. Em 
2012 a Prefeitura contratou empresa que terceirizava serviços com trator. Houve 
outras contratações. Em 2009, no início da administração do Rigo, houve 
contratação de motoniveladora. Depois se contratou escavadeira hidráulica para 
fazer cisternas. Essas negociações são feitas para "desafogar" a demanda de 
serviços. Mas a prefeitura sempre tenta adquirir as máquinas, não contratá-las. Em 
2012 os dois tratores de esteira da prefeitura quebraram e permaneceram parados 
por um período. Entre a licitação para contratar empresa para consertar os tratores e 
o efetivo conserto leva não menos de 60 dias. Com relação às horas de máquina, o 
serviço é prestado, é preenchida uma ordem de serviço, essa ordem vai para 
tr ibutação, é emit ido um boleto, e então a pessoa paga. Desde que a ordem de 
serviço é recebida se leva-se até um mês. Ao que depoente saiba, essas ordens de 
serviço não passam pelo gabinete do prefeito. Com relação à uti l ização da máquina 
terceir izada, há efetivo controle dos trabalhos realizados. 

Quer dizer, também desses depoimentos não surge versão que 
permita condenação. 

Sobre a contratação envolvendo a terceirização de trabalhos com 
trator, tem-se que em 24 de abril de 2012 a prefeitura de Paial f i rmou com a 
empresa M P M Comércio de Máquinas, Peças e Serviços Ltda. o contrato 
administrat ivo 63/2012 cujo objeto foram 400 horas de serviços de trator ae esteira 
para terraplenagem e destoque (fls. 676-680). Sobre essa contratação, a/defesa diz 
que a necessidade decorreu não da proximidade do período eleitoral, mas da 
situação excepcional enfrentada pelo município (e por todos aqueles totalizados 
na região Oeste do Estado) desde o início de 2012, qual se ja , /a /y4st iagem 
prolongada. Explica que a contratação de uso da máquina em questão tinha dois 
objetivos: contenção da depreciação das vias municipais, em especi? aquelas de 
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terra que se tornaram muito secas com a estiagem, bem como reforçar o 
atendimento aos agricultores diante do cenário crítico para que as at ividades 
agrícolas (essência da economia municipal) não sofressem risco. 

Não se pode desacreditar essa versão, pois a municipal idade declarou 
situação de emergência no município em 18 de janeiro de 2012, pelo prazo de 
90 dias (Decreto de fls. 641-642). Posteriormente, em 28 de fevereiro de 2012, o 
Governo do Estado de Santa Catarina expediu o Decreto 844 declarando 
situação de emergência em diversos municípios por causa da falta de chuvas, 
dentre os quais Paial (fls. 651-652). Nos termos do art. 3o da mencionada norma, o 
Decreto n. 844 teve vigência por 180 dias, o que abrangeu os meses de março, abril, 
maio, junho, julho e agosto de 2012. Além disso, está nos autos uma cópia do 
convênio celebrado entre o Estado de Santa Catarina (Secretaria de Estado do 
Desenvolv imento Regional de Seara) e o Município de Paial. O objeto de dito 
convênio foi "a transferência de recursos financeiros para minimizar os efeitos da 
estiagem", na ordem de R$ 30.000,00. 

Ademais, os réus trouxeram documentos que mostram que nos anos 
anteriores a contratação relativa a máquinas pesadas era comum. 

Vejam-se os contratos 38/2011, 08/2009, 73/2009 e 14/2008: 

a) Contrato n. 38/2011 (fls. 787-791): 47 horas de serviços de 
escavadeira hidráulica para recuperação de estradas vicinais e da malha rodoviária 
municipal. F i rmado em 11 de março de 2011 com a empresa Tucano Serviços de 
Terraplenagens Ltda. 

b) Contrato 08/2009 (fls. 668-671): serviços de motoniveladora para a 
recuperação de estradas vicinais e da malha rodoviária municipal. Firmado e m 20 de 
janeiro de 2009 com a empresa Max Plan Obras e Locações Ltda. Uma das 
testemunhas desse documento foi a servidora Miriam Dargas. 

c) Contrato 73/2009 (fls. 672-675): serviços de 150 horas de máquina 
(retroescavadeira hidráulica). O contrato foi f i rmado em 23 de ju lho de 2009 com a 
empresa Pierog e Pierog Ltda (Avesuy Projetos Ambientais Ambienta lmente 
Corretos). Nesse documento também Miriam Dargas f i rmou como testemunha. 

d) Contrato Administrat ivo 14/2008: 200 horas de serviços de/máquina 
de motoniveladora e 100 horas de serviços de máquina de escavadeira hidráulica. 
Foi f i rmado e m 15 de fevereiro de 2008 com a empresa Ideal Locação deVMáquinas 
e Equipamentos Ltda. I í 

Note-se que este último contrato foi feito pela Administ ração 2005-
2008, que antecedeu aquela de Aldair Rigo. Quem assinou o con t ra to foi Ade lmo 
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Luis Braatz, então prefeito municipal pelo PMDB, partido que integrou a col igação 
autora na eleição de 2012. 

Enfim, não se pode tirar a verossimilhança dos argumentos trazidos 
pelos recorrentes. A est iagem pode ter acarretado danos e ameaçado a 
cont inuidade dos serviços e das atividades agrícolas do município, o que exigiu da 
Prefeitura providências no sentido de atender as demandas dos cidadãos. 

Disso tudo se percebe que a contratação pertinente a máquinas 
pesadas é c o m u m em Paial, pequeno município essencialmente agrícola. 

Sei - e isso já foi antes tratado - que existe a acusação de que as 
máquinas (terceirizadas e próprias da prefeitura) eram usadas e m serviços 
realizados em propriedades particulares sem que os beneficiários os tivessem 
pagado. Falou-se também que a cobrança não se dava pela totalidade dos 
serviços recebidos. 

A defesa trouxe mais de mil páginas com documentos atinentes aos 
pedidos para prestação de serviços com o uso de maquinário da prefeitura. A lém 
das f ichas das ordens de serviço, a Prefeitura apresentou extenso relatório 
denominado "Extrato do Contribuinte" em que constam os lançamentos dos débitos 
de centenas de cidadãos de Paial relativamente a serviços que foram efet ivamente 
prestados, bem como dados referentes aos respectivos pagamentos (parcelas 
qui tadas e valores pendentes de pagamento). Praticamente todas as pessoas 
relacionadas na inicial têm o cartão de ordem de serviço preenchido, contendo 
in formações como nome do produtor solicitante, máquina utilizada, quant idade de 
horas trabalhadas, data da prestação do serviço, bem como assinaturas do operador 
e do produtor. 

Analiso, por ser imperativo, a situação de cada uma daquelas 
pessoas indicadas na inicial relativamente aos serviços que receberam com 
máquinas da prefeitura e terceir izadas no ano de 2012 e pelos quais - diz a autora -
não ter iam pago: 

Adelar Florianovolix: serviços de fossa e l impeza de água e de 
retoque de estrada. Total dos serviços R$ 210,28 (Relatório Extrato do Contribuinte, 
caixa anexa fls. 123-124). 

Adelar Lorcheiter: três serviços de abertura e arrumação deibstrada 
ao custo total de R$ 240,00 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anex# fls. 60-
61). 

Adelar Vortman: serviços de grade e "diversos serviços" a® custo total 
de R$ 146,05. (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 6 4 1 - ^ ) . À fl. 568 
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do processo está a ordem de serviço de utilização do serviço de grade. Ele declarou 
não ter uti l izado trator de esteira em 2012 (fl. 712 do processo). 

Adelir Petri: serviços de destoque no valor de R$ 885,02 (Relatório 
Extrato do Contribuinte, caixa anexa fl. 198). 

Ademar Veirich: serviços de destoque e retro, esta última para cobrir 
s i lagem e fonte de água. Valor: R$ 411,84 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa 
anexa fls. 168-169). 

Ademir Dalla Vale: serviços de pé de pato, destoque e retro no valor 
total de R$ 197,04 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 609-610). Tais 
serviços somam 5 horas e 30 minutos, mas fala-se que ele teria recebido mais de 
200 horas de serviços. Entretanto, não há nada nos autos que comprove 
min imamente essa afirmação. Aliás, a defesa trouxe declaração f i rmada por Ademir 
no seguinte sentido (fl. 725): 

Eu, ADEMIR DALLA VALLE [...] DECLARO [...] que o único serviço de 
terraplanagem realizada em minha propriedade em 2012 pela máquina 
pública (trator D41) foi correspondente a 4h00min, os demais serviços foram 
executados por empresa particular (Tucano Terraplanagem Ltda), através do 
Consórcio Foz de Chapecó, sem qualquer participação de máquinas públicas. 

Ademir Teubald: serviço de "estrada" no valor de R$ 150,00 (Relatório 
Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 582). 

Agenor Soares: não há documentação no processo relat ivamente a 
esse cidadão. 

Agilar Matielo: serviços de esparrame de cama de aviário, grade, 
si lagem, churume, l impeza de açude e pé de pato no valor total de R$ 1.005,36 
(Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 522-525). Firmou declaração no 
sent ido de que não recebeu serviços de trator de esteira em sua propriedade no ano 
de 2012 (fl. 723 do presente processo) 

Airis Niedizulka: serviços de terraplanagem e fossa no valor total de 
R$ 60,00 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 569-570) 

Alberto Sander: f i rmou declaração no sentido de que, no ano de 2012, 
não solicitou, autorizou ou executou qualquer serviço de trator de esteira na sua 
propr iedade (fl. 717 do presente processo). 

Alberto Verei: serviços de espalhamento de adubo, cargas de terra, 
cobertura de si lagem e si lagem no valor total de R$ 397,60 (Relatói/ i j / Extrato do 
Contr ibuinte, caixa anexa fls. 421-423) 
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Albino Santana: f i rmou declaração no sentido de que não recebeu 
serviços de trator de esteira em sua propriedade no ano de 2012 (fl. 715 do presente 
processo) 

Alcides dos Santos: não há documentação no processo relat ivamente 
a esse cidadão. 

Alfredo Frandz: serviços de açude e retirada de pedra do aterro do 
açude no valor total de R$ 250,00 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 
449-450) 

Alfredo Plauth: serviços de grade, pé de pato, trator D41 e l impeza de 
terra no valor total de R$ 2.056,98 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 
151-155) 

Altir Oldoni: serviços de enterro de vaca e de pátio de casa no valor 
total de R$ 60,00 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fl. 100). Firmou 
declaração no sentido de que não recebeu serviços de trator de esteira em sua 
propr iedade no ano de 2012 (fl. 720 do presente processo) 

Anizio Sander: serviços de aterro e dreno no valor de R$ 90,00 
(Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fl. 643) 

Antonio Artman: possui várias ordens de serviço em seu nome 
relat ivamente aos serviços de grade, si lagem e outros que não puderam ser 
identi f icados e m razão da grafia defeituosa (fls. 489-492 do processo) 

Antonio Escartesini: serviços de valo com a retro e si lagem no valor 
total de R$ 474,24 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fl. 468) 

Antonio Roden: serviços de estrada e aterro no valor total de R$ 
330,00 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fl. 176) 

Antonio Soares: não há documentação no processo relat ivamente a 
esse cidadão. 

Arestides Pohl: recebeu serviços de grade no valor total de R$ 195,25 
(Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 595-599) 

Bruno Estanc: serviços de estrada, aterro, s i lagem e r^tro no valor 
total de R$ 150,91 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 29^-300) 

r 
Cirineu Chonel: serviços de aterro, arrancamento de toòo, l impeza de 

terra com a retro, patrola, grade e trator D41 no valor total d e / 6 . 2 4 0 , 5 4 , 
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correspondentes a 103 horas e 32 minutos de serviço (Relatório Extrato do 
Contribuinte, caixa anexa fls. 172-175). 

Cirio Laurerman: serviços não especificados, no valor de R$ 60,00 
(Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 291-292) 

Clair Batistela: serviços de aterro e fossa, e enterro de vaca no valor 
total de R$ 75,00 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fl. 488) 

Claudiomiro Adan: serviços de destoque e trator D41 no valor total de 
R$ 150,00 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 165) 

Clodoaldo Aineman: serviço de destoque no valor total de R$ 336,00 
(Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 583) 

Deoclides Lemes: serviço de terraplanagem no valor de R$ 68,00 
(Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 519-520). Firmou declaração no 
sentido de que não recebeu serviços de trator de esteira em sua propriedade no ano 
de 2012 (fl. 708 do presente processo) 

Edegar Cromianski: serviços de grade, churume e silagem no valor 
total de R$ 636,72 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 157-164). 
Firmou declaração no sentido de que não recebeu serviços de trator de esteira em 
sua propriedade no ano de 2012 (fl. 711 do presente processo) 

Edemar Firtz: serviços de trator e destoque no valor total de R$ 
150,00 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 526-527) 

Edson Plauth: serviço de estrada pelo valor de R$ 600,00 (Relatório 
Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 586) 

Edson Verei: serviços de grade, churume e pé de pato pelo valor total 
de R$ 358,51 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 650-652) 

Egidio de Moura: não há documentação no processo relativamente a 
esse cidadão. 

Egidio Vortman: não há documentação no processo relativamente a 
esse cidadão. 

// 
Egon Kemerich: serviços de concha, enterro de pedra /e rètro para 

cobertura de silagem no valor total de R$ 222,72 (Relatório Extrato do/(Contribuinte, 
caixa anexa fls. 144-149). Firmou declaração no sentido de que/rao recebeu 
serviços de trator de esteira em sua propriedade no ano de 2012 (fl. 7íÍ9/do presente 
processo) ' 

l / i 
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Elisete Esposito: não há documentação no processo relativamente a 
esse cidadão. 

Emerson Krause: serviços de abertura de água com a retro, retoque 
de estrada e enterro de vaca no valor total de R$ 153,15 (Relatório Extrato do 
Contribuinte, caixa anexa fls. 303-304) 

Enio Estendorf: serviços de destoque e cobertura de silagem no valor 
total de R$ 320,00 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 548) 

Erico Pit: serviços de churume, silagem, trator D41 e grade no valor 
total de R$ 440,57 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 215-218) 

Fernando Teubald: serviço de estrada no valor de R$ 360,00 
(Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 365) 

Feta de Sezari: não há documentação no processo relativamente a 
esse cidadão. 

Gabriel Frandz: firmou declaração no sentido de que não recebeu 
serviços de trator de esteira em sua propriedade no ano de 2012 (fl. 724 do presente 
processo) 

Genaro Kechner: serviços de estrada e grade no valor total de R$ 
286,82 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 631-632) 

Gerso Sander: não há documentação no processo relativamente a 
esse cidadão. 

Gilberto Pohl: não há documentação no processo relativamente a 
esse cidadão. 

Gilmar Cardoso: serviço de trator no valor de R$ 150,00 (Relatório 
Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 167) 

llson Plauth: serviços de grade, valo, puxamento de terra, enterro de 
vaca, limpeza de silagem e silagem no valor total de R$ 440,20 (Relatório Extrato do 
Contribuinte, caixa anexa fls. 632-635). 

Jacir Vizzotto: serviços de destoque e enterro de gado r[\ valor total 
de R$ 188,00 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 285) 

Jaco Veirich: não há documentação de utilização ' máquinas 
relativamente a esse cidadão, apenas a utilização de serviços de inse/n ação. 
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Jair Antunes: serviços de churume e destoque no valor total de R$ 
734,38 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 114-115). 

Jandir Cromianski: recebeu serviço de destoque no valor de R$ 
150,00 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 587) 

João Picler: serviço de estrada no valor de R$ 30,00 (Relatório Extrato 
do Contribuinte, caixa anexa fls. 214) 

Jose Barufki: não há documentação no processo relativamente a esse 
cidadão. 

Jose Drexler: não há documentação no processo relativamente a esse 
cidadão. 

Jose Santana: não há documentação no processo relativamente a 
esse cidadão. 

Laurindo Sutili: serviços de grade e destoque no valor total de R$ 
166,00 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 310) 

Leandro Freedrich: serviços de grade, pé de pato e arrancamento de 
toco e pedra no valor total de R$ 207,63 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa 
anexa fls. 315-317). 

Leocir dos Santos: serviços de grade, destoque, pé de pato, concha e 
silagem no valor total de R$ 467,31 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa 
fls. 177-178) 

Lirio Lorcheiter: serviços de grade, esparrame de cama de aviário e 
valo no valor total de R$ 367,51 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 
184-186). Firmou declaração no sentido de que não recebeu serviços de trator de 
esteira em sua propriedade no ano de 2012 (fl. 721 do presente processo) 

Luiz Bratz: serviços de grade, destoque e terraplanagem no valor de 
R$ 160,09 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 530-531) 

Luiz Carlos Batistela: não há documentação no , Processo 
relativamente a esse cidadão. 

Luiz de Almeida: serviço de limpeza de estrada no valor de/R$ 30,00 
(Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 555 e 560) 

Luiz Dutra: diversos serviços de grade e churume, e ainqa\j e silagem, 
no total de R$ 889,84 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anei 
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Firmou declaração no sentido de que não recebeu serviços de trator de esteira em 
sua propriedade no ano de 2012 (fl. 714 do presente processo) 

Luiz Fal: serviços de carga e de esparrame de terra no valor total de 
R$ 45,90 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 103) 

Madalena de Oliveira: serviços de grade, retoque de estrada e 
silagem no valor total de R$ 297,00 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa 
fls. 445-446) 

Martin Plauth: serviço de trator D41 no valor total de R$ 360,00 
(Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fl. 601). 

Nelso Kechner: serviço de destoque no valor de R$ 45,00 (Relatório 
Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 121) 

Nelson Joquins: serviços de grade, pé de pato e silagem no valor total 
de R$ 334,60 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 682-685) 

Nelson Plauth: serviços de grade, silagem, churume e açude no valor 
total de R$ 503,00 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 566-568) 

Neri Auler: serviços de grade, carregador de porco, trator D41 e 
silagem, os quais totalizaram 105 horas de serviço ao custo total de R$ 6.087,71 
(Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 263-264). 

Neri Dan: serviços de limpeza de água no valor de R$ 96,12 (Relatório 
Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 427) 

Neudi Grauer: serviço de grade no valor de R$ 53,08 (Relatório 
Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 99) 

Nilo Baruski: há ordem de serviço para a realização do serviço de 
"arrastão" com a máquina Valtra por 1h40min (Relatório Extrato do Contribuinte, 
caixa anexa fls. 927) 

Nilo Fraitec: há ordem de serviço para a realização do serviço de 
"grade" com a máquina New Holland por 50min (Relatório Extrato do Contribuinte, 
caixa anexa fls. 916). Firmou declaração no sentido de que não recebeu serviços de 
trator de esteira em sua propriedade no ano de 2012 (fl. 722 do presente/processo) 

Olímpio Rodrigues dos Santos: serviços de silagem./ jchurume, e 
grade no valor total de R$ 708,40 (Relatório Extrato do Contribuinte, qaj^a anexa fls. 
117-121) 

Jhi 
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Orlando Antunes: há ordens de serviço para a realização dos serviços 
de silagem com a máquina Valtra (4 horas trabalhadas) e de estrada com a retro (30 
minutos) - fls. 541 e 607 deste processo. 

Orlando Auler: serviços de churume, grade, abertura de estrada, pé 
de pato, silagem, arrancamento de toco e pedra, cobertura de silagem e silagem no 
valor total de R$ 2.327,59 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 201-
205) 

Oscar Sive: serviços de grade e destoque no valor total de R$ 149,10 
(Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 428) 

Osmar Lemes: serviços de grade, cobertura de fossa, terraplanagem e 
retirada de pedra no valor total de R$ 309,08 (Relatório Extrato do Contribuinte, 
caixa anexa fls. 618-619) 

Osvaldo Becher: serviços de pé de pato, churume e retoque de 
estrada no valor total de R$ 639,42 em 13 horas de trabalho (Relatório Extrato do 
Contribuinte, caixa anexa fls. 69-70). As ordens de serviço estão às fls. 964, 969, 
1009 da caixa e 510 deste processo. Firmou declaração no sentido de que não 
recebeu serviços de trator de esteira em sua propriedade no ano de 2012 (fl. 709 do 
presente processo) 

Osvaldo Munaro: serviços de grade e limpeza no valor total de R$ 
466,45 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 614-615) 

Osvaldo Suares das Neves: serviço de destoque no valor de R$ 
292,00 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 122-123) 

Paulo Adan: não há documentação no processo relativamente ao uso 
de máquinas por esse cidadão. Só há serviços prestados de inseminação. 

Paulo Biling: não há documentação no processo relativamente a esse 
cidadão. 

Paulo Bilker: serviços de esparrame de cama de aviário, concha, 
cobertura de silagem, estrada e limpeza para silagem no valor total d e 3 5 9 , 7 0 
(Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 502-507) 

Paulo Capelesso: serviços de grade, concha, açude e terraplanagem 
no valor total de R$ 666,34 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa a/ipxa fls. 265-
266). Firmou declaração no sentido de que não recebeu serviços de tra|of de esteira 
em sua propriedade no ano de 2012 (fl. 718 do presente processo) / / 
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Paulo Tramontina: não há documentação no processo relativamente a 
esse cidadão. 

Pedro Esposito: serviços de churume, aterro e silagem no valor total 
de R$ 590,00 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 409-411) 

Pedro Vermeio: não há documentação no processo relativamente a 
esse cidadão. 

Redi Drexler: há ordens de serviço para a realização dos serviços de 
destoque, silagem, cobertura de silagem e retirada de vaca do banhado (fls. 497-497 
deste processo) 

Ricardo Krausen: serviços de destoque e arrancamento de toco no 
valor total de R$ 150,00 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 134) 

Roberto Albrich: serviços esparrame de adubo de aviário, grade, 
destoque e retirada de pedra com a retro no valor total de R$ 661,44 (Relatório 
Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 127-129) 

Roberto Coling: serviço de destoque no valor de R$ 120,00 (Relatório 
Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 139) 

Roberto Pohl: serviço de retirada de pedra no valor de R$ 120,00 
(Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 477) 

Roberto Prestes: serviço de grade no valor de R$ 78,16 (Relatório 
Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 708) 

Rudi Veirich: serviços de enterro de vaca e destoque no valor total de 
R$ 530,00 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 181-182) 

Salvador Martins da Silva: firmou declaração no sentido de que não 
recebeu serviços de trator de esteira em sua propriedade no ano de 2012 (fl. 716 do 
presente processo) 

Sirlei Bau: não há documentação no processo relativamente a essa 
cidadã. / 

Tarcísio Frandz: serviços de destoque e enterro de vaca nfo valor total 
de R$ 182,50 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 479-4^0)/ 

/ u 
Valblan Verl: não há documentação no processo relativ^cnente a esse 

cidadão. 
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Valdecir Borer: serviços de silagem, espalhamento e grade no valor 
de R$ 1.741,32 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 320,322-323 e 
360). Firmou declaração no sentido de que não recebeu serviços de trator de esteira 
em sua propriedade no ano de 2012 (fl. 713 do presente processo) 

Valdecir Petri: serviços da empresa terceirizada MPM Tratores -
serviços de estrada e destoque por 8 horas e 14 minutos de trabalho (fls. 581-582). 

Valdelirio Flores: serviço de grade por R$ 26,05 (Relatório Extrato do 
Contribuinte, caixa anexa fls. 614). Firmou declaração no sentido de que não 
recebeu serviços de trator de esteira em sua propriedade no ano de 2012 (fl. 710 do 
presente processo) 

Valdemar Grauer: serviço de grade e aterro para silagem no valor total 
de R$ 72,00 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 240-241) 

Valdemar Kesner: não há documentação no processo relativamente a 
esse cidadão. 

Valdir Drexler: não há documentação no processo relativamente a 
esse cidadão. 

Valdir Hoff: serviço de destoque no valor de R$ 300,00 (Relatório 
Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 607) 

Valdir Luterik: serviços de limpeza, grade e trator D41 no valor total 
de R$ 1.126,14 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 450-451) 

Valdir Munaro: serviço de empurrar bagaço no valor de R$ 30,00 
(Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 608-609) 

Vili Pincoski: serviços de churume, grade, feitura de fossa, empuxe de 
terra e pedra no valor total R$ 599,10 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa 
fls. 516-518) 

Vilmut Borer: serviços de grade, abertura de estrada, destoque e 
abertura de água no valor total de R$ 549,81 (Relatório Extrato do Contribuinte, 
caixa anexa fls. 387-394) / 

Vilson de Pelegrin: não há documentação no processo relativamente 
a esse cidadão. // / 

Vilson Grauer: serviço de retoque de estrada no valor/de R$ 120,00 
(Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 510) / / 
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Vílson Krogel: serviços de grade, concha adubo de aviário, retoque, 
destoque, esparrame de calcário, enterro de vaca e limpeza para silagem no valor 
total de R$ 272,17 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 383-386) 

Vílson Plauth: serviços de grade, retoque de estrada, retro e silagem 
no valor total de R$ 331,03 (Relatório Extrato do Contribuinte, caixa anexa fls. 577-
580) 

A respeito de Gilberto Pohl, Pedro Vermeio, Paulo Tramontina e 
Valblan Verl, "dentre outros", a defesa disse serem "desconhecidas no Município. 
Não requereram nem receberam qualquer serviço" (fl. 403). 

No que tange a Luis Carlos Batistella, Luis Fal, Gilson (Gerson) 
Sander, Anísio Sander e Alberto Sander, os recorrentes alegaram que as 
respectivas propriedades foram atingidas por "alteração do trajeto de via pública de 
acesso às regiões interioranas no município. Trata-se, portanto, de obra de interesse 
público de sorte que não lhes foi imposto nenhum tipo de ônus financeiro". 

A defesa adita que em relação a Emerson Krause e Ricardo Krause 
se tratou de um serviço único, prestado na mesma propriedade onde ambos 
(irmãos) residem, e que o mesmo acontece com Salvador Martins da Silva e 
Everton Billing (sogro e genro) - este último não consta da relação de nomes 
arrolados na inicial. Da mesma forma, foi o serviço prestado a Adelar Vortmann e 
Elisete Esposito (casados entre si). 

Sobre as pessoas Agenor Soares, Alcides dos Santos, Antonio 
Soares, Egídio de Moura, Egídio Vortman, Feta de Sezari, Jaco Veirich, Jose 
Barufki, Jose Drexler, Jose Santana, Paulo Adan, Paulo Biling, Sirlei Bau, 
Valdemar Kesner, Valdir Drexler e Vílson de Pelegrin a defesa não tratou 
especificamente de cada uma delas. Apenas disse genericamente em certo trecho 
(fl. 403) que alguns eram desconhecidos e ainda (fsl. 402) que "em relação ao 
demais nomes citados pela autora, o Município de Paial executou serviços em suas 
propriedades, porém não de trator de esteira, mas serviços diversos dentre aqueles 
identificados pelo Decreto 14/2009 (retroescavadeira, pá-garregadeira, transporte de 
água, silagem, grade, pé de pato, inseminação e outros)". 

A defesa assevera, em resumo, que nenhum serviço foi /prestado 
sem a devida contrapartida financeira, frisando que alguns munícipes' já/teriam 
quitado seus débitos e, em outros casos, a municipalidade aguarda a/respectiva 
satisfação, afirmando que para todas as situações nas quais houve a pnestação de 
serviços a prefeitura possui o documento constitutivo da obrigação & lançaria, se 
necessário, o débito em dívida ativa, conforme autoriza o Código Tributaip Nacional. 
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É de se frisar que nenhuma dessas pessoas citadas como 
receptoras de serviços supostamente gratuitos da prefeitura foi arrolada e 
ouvida como testemunha para que pudessem confirmar as horas não 
cobradas ou cobradas a menor. 

Existe, então, apenas uma alegação de que tais indivíduos foram 
indevidamente beneficiados, mas nada se prova quanto a esse fato. Houve uma 
alegação, um imenso rol, mas faltou revelar os fatos essenciais: efetivo trabalho sem 
pagamento ou com pagamento incompleto associado a fim eleitoral. 

Nada há nos autos - além da palavra de algumas testemunhas com 
ligações político-partidárias com a autora - que demonstre que essas pessoas 
tenham sido beneficiadas por serviços gratuitos ou mais baratos. 

Ainda que se releve esse problema, vou insistir em outro ponto: 
mesmo que se dê crédito acrítico à versão das testemunhas arroladas pela 
autora, de maneira que se reconheça a perspectiva de serviços desatrelados de 
pagamentos ou com pagamentos insuficientes, não se provou pertinência 
eleitoreira. Como já dito, pode-se ver no máximo uma profunda desorganização 
ou mesmo uma leniência em ser exigida contraprestação financeira a esse 
respeito. O móvel eleitoreiro, entretanto, não transparece. 

Tal qual igualmente já afirmado antes, surge um paradoxo: como 
defender essa intenção se o próprio opositor - o candidato adversário - haja sido 
identicamente beneficiado? 

Outrossim, a falta de imediato pagamento após a prestação dos 
serviços, em princípio, não indica necessariamente favorecimento eleitoral, pois a 
Lei Municipal n. 141/2001 (fls. 686-687) e o Decreto Municipal n. 14/2009 (fls. 263) 
preveem certo tempo para as dívidas com o município serem quitadas: 

Lei n. 141/2001, de 10 de setembro de 2001 

Dispõe sobre a remuneração e cobrança de serviços de máquinas e 
equipamentos do município 
[...] j 

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a executar serviços com 
máquinas, veículos e equipamentos do município em propriedades urbanas e 
rurais. 

Art. 2o A remuneração dos serviços obedecerá a uma tabela a/sér fixada por 
Decreto do Poder Executivo com base em parâmetros técrac/os sugeridos 
pela Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense, corrigida 
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periodicamente sempre que ocorrer eventos que alterem os custos de 
manutenção dos equipamentos e remuneração dos operadores. 

Art. 3o Os pagamentos efetuados em até 60 dias da prestação do serviço 
serão cobrados com desconto de 50% e os efetuados em até 120 dias 
obterão desconto de 30%. 

Parágrafo Único - A liquidação que não se efetivas em até 180 dias da 
execução do serviço serão lançados em dívida ativa e acrescidos de multa, 
atualização monetária e juros conforme estabelece o Código Tributário 
Municipal a contar do vencimento até o seu efetivo pagamento. 

Decreto n. 14/2009, de 26 de janeiro de 2009 

Determina o valor dos serviços executados com máquina, veículos e 
equipamentos do município, e dá outras providências. 
[...] 

Considerando o art. 2o da Lei 141/2001, que determina a fixação por decreto 
do valor da hora dos serviços executados com máquinas, veículos e 
equipamentos do município em propriedade urbana e rural; 

DECRETA: 

Art. 1o Fica fixado, conforme tabela abaixo, o valor da hora dos serviços 
executados com máquinas, veículos e equipamentos do município em 
propriedade urbana e rural: 

Máquina Valor p/ hora 
Rolo compactador R$. 47,80 
Retroescavadeira R$. 60,00 
Pá-carregadeira R$. 60,00 
Moto niveladora R$ 70,00 
Trator de esteira D-41 R$. 60,00 
Transporte de terra R$. 15,00 (carga) 
Caminhão R$, 2,0 km rodado 
Silagem, gradear e patear R$. 42,00 a 
Inseminação R$. 12,00 a dose/ / 
Mudas exóticas (erva mate e pinus) R$. 0,18 (Unidade) 
Trator com distribuidor de churrume R$.35,00 / / 
Distribuidor de adubo (só equipamento) R$ 8,00 / / 
Limpeza de fossa R$ 20,00 / / / 
Mudas nativas R$ 1,00 (Uniçíadé) 
Veículo leve R$ 0,50 Km/oáado 
Furgão R$ 1,50 Krr/rodado 
Transporte de água R$ 5,00 pqf- m / / ' 
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§ único - Os serviços serão reajustáveis conforme o índice aplicado aos 
preços dos combustíveis. 

Art. 2o Os serviços cujo valor é determinado pela quantidade de horas, com 
exceção da silagem, churrume e inseminação com pagamentos efetuados em 
até 60 dias após a prestação do serviço terão desconto de 50% (cinquenta 
por cento) e os efetuados em até 120 dias, obterão desconto de 30% (trinta 
por cento). 

§ 1o Os pagamentos efetuados após 120 dias e antes de completar 180 dias, 
não terão desconto. 

§ 2o Os valores que não forem liquidados serão inscritos em dívida ativa e 
acrescidos de multa, atualização monetária e juros conforme estabelece o 
Código Tributário Municipal a contar do vencimento até o efetivo pagamento. 

§ 3o O vencimento dos serviços ou produtos não citados no caput do artigo, é 
de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da realização dos serviços ou 
da entrega do produto. 

De outro lado, quanto às fotografias trazidas, são mostradas algumas 
propriedades cuja terra parece ter sido recentemente lavrada. Em algumas dessas 
propriedades surgem aparatos com propaganda de Aldair Rigo e Lidaci. Isso não 
prova que tenha havido prestação de serviços gratuitos em troca de voto. 

A autora menciona ainda a existência de uma ação civil pública 
(Comarca de Itá, n. 124.12.000762-5) ajuizada pelo Ministério Público em face do 
Município de Paial. Em tal causa foi deferida liminar em 19 de setembro de 2012 
para que a Prefeitura de Paial se abstivesse de "utilizar bens públicos em obras e 
serviços particulares sem que haja a respectiva contrapartida financeira, 
correspondente à integralidade das despesas geradas" (fl. 257). 

Isso pode valer por um indicativo das imperfeições administrativas no 
sistema de prestação de serviços - a respeito do que eu não polemizo -, mas não 
revela ilícito eleitoral. 

7. Há a necessidade de apurar - também quanto a esse fato 3 - a 
acusação de que o município de Paial teria realizado serviço com máquinas 
públicas em propriedade localizada em Seara, mais exatamente em ^ r ras de 
Maximino Clair Decezare. / , 

A matrícula imobiliária trazida pela defesa data de 24 deyfi Pereiro de 
i' / 

1989 e ali consta a informação de que a propriedade em questãcy & localiza 
especificamente na localidade de Irani, pertencente a Seara (fls. 62 -628). Os 
recorridos, entretanto, dizem que atualmente a localidade de Irani perteno a Paial, e 
não mais a Seara, e trouxe diversos documentos no intuito de comprova/ alegado. 
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O Município de Paial foi criado pela Lei Estadual n. 9.862, de 4 de julho 
de 1995 e recebeu terras que eram realmente de Seara: 

Art. 1o. Fica criado o Município de Paial, desmembrado do Município de Itá, 
constituído pela área territorial do distrito do mesmo nome e de parte do 
território do Município de Seara. 

Cito, também, a Lei Estadual n. 13.993/2007 (alterada pelas Leis 
14.002/2007, 14.194/2007, 15.250/2010 e 15.326/2010) que dispõe sobre a 
"consolidação das divisas intermunicipais do Estado de Santa Catarina". Ali se 
verifica que o município de Paial, em relação àquele de Seara, "inicia no rio Irani, na 
foz da sanga Decézare (...), sobe por esta até sua nascente (...)" (grifei). 

A mencionada matrícula do registro de imóveis indica que Maximino 
Decezare é proprietário de parte dos lotes rurais de números 9 e 12 da Linha Irani. 
Os mapas do município (fls. 638-640) mostram que os referidos lotes estão dentro 
dos limites de Paial. 

Ainda outro mapa (fl. 635) também mostra a localidade de Irani como 
pertencente a Paial. 

Além disso, o produtor rural Maximino Clair Decezare está cadastrado 
na Prefeitura de Paial, tendo declarado em juízo: 

É filiado ao PP, mas participa pouco da vida político-partidária. Não participou 
ativamente da campanha da última eleição. Sua esposa foi candidata a 
vereadora. Reside na Sede Irani - Paial. É uma localidade de Paial. A divisa 
entre Paial e Seara passa pela sua propriedade: é da sua terra para dentro; 
toda a sua propriedade fica em Paial. Quando foi criado o município de Paial, 
a sua propriedade ficou como sendo em Paial. Possui um bar e uma pista de 
moto em cima da sua terra. Registrou o bar em Seara por que isso lhe 
favorece mais, tem conta bancária em Seara. Sua terra é menos distante de 
Seara do que de Paial. Como produtor rural está cadastrado em Paial. 
Chegou a pedir serviços na prefeitura de Paial (trator de esteira terceirizado), 
por meio de uma empresa de Chapecó. Recebeu 5 horas de serviços. Fez 1 
hora a mais. Sabia que tinha que pagar por essas horas, pelas quais inclusive 
já pagou. Contratou uma empresa particular para prestar outros serviços na 
sua propriedade, os quais lhe custaram aproximadamente R$ 2.70(100 (R$ 
170 a hora, por 17 horas). Outros seus vizinhos receberam servióbs com 
máquinas da prefeitura, e pelo que sabe todos pagaram. Nunca ouviu falar 
que o prefeito tenha condicionado a prestação dos serviços ao vptp. Nunca 
recebeu do município de Paial serviço gratuito. Nunca lhe pediram voto em 
troca do serviço ou para colocar placa de propaganda na sua casaVSempre 
que um serviço foi prestado pela prefeitura, assinava uma nota./repn feito os 
pagamentos regularmente à prefeitura. A foto n. 4 (fl. 1169)/mpstra uma 
máquina cascalhando uma estrada pública que dá acesso/a diversas 
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localidades. Neste ano a máquina que aparece na foto não prestou nenhum 
serviço na sua propriedade. 

Quer dizer, no mínimo é defensável supor que tais terras estejam 
em Paial, o que afastaria alguma possível má-fé. 

Quanto ao Fato 3, então, também absolvo os recorrentes. 

8. Passo ao Fato 5. 

Aqui se fala que o Município adquiriu em julho de 2012 uma máquina 
escavadeira hidráulica e a deixou exposta em frente à sede da Prefeitura, o que 
teria ocorrido até pelo menos a data do ajuizamento da ação (5 de outubro de 
2012). Fala-se ainda que um veículo com plotagem eleitoral de Aldair e Lidaci 
permaneceu estacionado perto da escavadeira, o que demonstra a intenção de 
ambos de benef ic iarem a própria candidatura com o referido equipamento. 

Por sua vez, a defesa alega que a máquina foi descarregada por 
caminhão especial diretamente do fornecedor e lá permaneceria até o final de 2012 
por conveniência administrativa, especif icamente porque não é aconselhável 
tecnicamente que a máquina rode por mais de 500m, pois, do contrário, há risco de 
deter ioração da esteira. Frisou que o equipamento serve para escavar, não para 
transitar. A lém disso, o Município não dispõe de caminhão-prancha, que é o modelo 
indicado para o transporte de escavadeira. Adita que os caminhões pertencentes à 
Administ ração não comportam máquina tão larga e pesada. Nem mesmo à época se 
t inha profissional qualif icado para operá-la. Quanto ao fato de a escavadeira não ter 
sido recolhida à garagem, a defesa diz que o poder público não possui espaço 
coberto capaz de abriga-la e se optou por deixá-la onde foi fotografada por ser local 
i luminado à noite, o que inibiria a ação de vândalos. 

Nas fls. 325-332 constam fotografias tiradas em diversos dias de 
agosto de 2012 e que mostram a escavadeira estacionada proximamente à sede da 
Prefeitura. 

Vanderlei Roberto Picinini, arrolado pelos réus, sobre a escavadeira 
hidráulica estacionada nas proximidades da praça de Paial, disse que tal maquina 
não está, no momento, sendo utilizada (o depoimento foi prestado e m 12.1172012). 
A máquina foi adquir ida recentemente, custou mais de R$ 450.000,00 e o òperador 
necessita de um treinamento especial, pois se cuida de objeto pesado e eíetrônico. 
A lém disso, naquele momento o Município não possuía um caminhão Apropriado 
para transportar a máquina de um local para outro. Se a máquina rodar pcféinha na 
rua ela estraga. No planejamento, a aquisição desse caminhão adequado estava 
prevista para o ano seguinte. Imaginava-se que o caminhão que ia//havia na 
Prefeitura seria capaz de transportar a máquina, mas depois se obsen /çu que não. 
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De qualquer forma, não seria também possível comprar o caminhão sem ter antes a 
máquina. Preferiu-se adquirir primeiro a máquina para depois comprar um caminhão 
adequado ou terceirizar o uso de um. 

Diante dessas circunstâncias, faço um juízo de valor que se afasta 
daquele havido na Zona Eleitoral. O caso me parece muito pouco expressivo. 

Eu sei que a Lei das Eleições quis impedir eventos durante a 
campanha político que t ragam uma personif icação do candidato à reeleição, dando-
se evidente vantagem. Impede-se publicidade institucional ou mesmo o 
comparec imento a inaugurações. 

Aqui, entretanto, as fotografias não trazem nada de repulsivo. Está 
lá uma máquina parada em área aberta. Não há nenhum dizer. Inexiste a lgum 
indicativo que desperte emoção, que demonstre um propósito de alardear algum 
fato. É uma máquina pesada parada. O MUnicípio a comprou e não havia motivo 
para manter segredo. Se isso foi indevido, no sentido de ser equivocado manter um 
equipamento daquele porte ocioso, é problema para a jur isdição comum, mas que 
não tem reflexo eleitoral. 

Não desconheço precedente desta Casa que, ao ju lgar fato que 
poderia ser t ido por semelhante o reputou grave: 

ELEIÇÕES 2008 - RECURSO - INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 
PARA APURAR A PRÁTICA DAS CONDUTAS VEDADAS PREVISTAS NO 
ART. 73, I E VI, "B", DA LEI N. 9.504/1997 E ABUSO DO PODER POLÍTICO 
E DE AUTORIDADE, NOS TERMOS DO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR 
N. 64/1990. [...]. 

MÉRITO: EXPOSIÇÃO, EM VIA PÚBLICA DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO, 
NO DIA ANTERIOR AO PLEITO E ATÉ DOIS DIAS APÓS, DE TRATOR DE 
ESTEIRA RECÉM ADQUIRIDO PELA PREFEITURA, OSTENTANDO 
FAIXA COM O TEXTO "MAIS UMA AQUISIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL" - DESVIO DE FINALIDADE DA PUBLICIDADE RELATIVA À 
AQUISIÇÃO DO BEM, COM FINS ELEITOREIROS, DEMONSTRADOS 
PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - CONDUTA COM 
NOTA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - POTENCIALIDADE DO 
FATO PARA INFLUIR NO RESULTADO DO PLEITO, NÃO SÓ EM RAZÃO 
DO ALTO CUSTO DO BEM UTILIZADO EM FAVOR DO CANDIDATO DO 
MESMO PARTIDO DO AGENTE PÚBLICO E DA IMPORTÂNCIA DA 
ATIVIDADE AGRÍCOLA PARA A LOCALIDADE, MAS TAMBÉM PELA 
PEQUENA DIFERENÇA DE VOTOS OBSERVADA ENTRE /ofe DOIS 
PRIMEIROS COLOCADOS NO CERTAME. INELEGIBILIDADE QUE, 
ENTRETANTO, NÃO SE ESTENDE AO CANDIDATO BENEFICIADO, À 
FALTA DE PROVA DE SUA PARTICIPAÇÃO NOS FATOS. PRECEDENTES 
DO TSE. PROVIMENTO DO RECURSO DE ALCIR JOSÉ B jÒ /w lESE E 
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PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE JOÃO CARLOS MUNARETTO, 
MANTENDO-SE A SENTENÇA NA PARTE EM QUE DECLAROU A SUA 
INELEGIBILIDADE. 

[Acórdão TRESC n. 23.941, RE n. 1804, de 19/08/2009, Rei. Juiz 
Odson Cardoso Filho] 

Lá, entretanto, havia circunstâncias muito mais del icadas. A inserção 
de placa enunciado o suposto grande feito revela muito mais malícia, a lém de ter um 
potencial lesivo superior. É algo bem diverso de apenas deixar a máquina 
estacionada, evento que nada tem como apto a mostrar potencial lesivo. 

Por isso, aqui também absolvo os réus. 

9. Passo ao Fato 6. 

Em face dele é dito que que a Coligação União Por Paial utilizou 
espaço público para realizar (a) uma palestra motivacional e (b) o comício de 
encerramento da campanha. 

A autora adita que a palestra motivacional aconteceu no Centro de 
Eventos Claudino Lippert (bem público), tendo atraído "grande público" e no qual se 
teria cantado até mesmo o hino da coligação. O então prefeito e candidato à 
reeleição Aldair Rigo abriu a palestra e passou a palavra ao palestrante Antonio Biz. 
Foi trazido um pen drive (fls. 323) no afã de mostrar cenas da cerimônia. Há também 
uma fotografia do acontecimento (fls. 340). 

Ainda nessa linha, um exemplar do convite para participar da tal 
palestra foi trazido aos autos e se encontra juntado nas fls. 339: 

A Coligação União por Paial convida a todos para participar de uma 
importante palestra sobre motivação, que será realizada nesta sexta-feira 07 
de setembro de 2012 às 20:00 horas, no Centro de Eventos Claudino Lippert, 
tendo como palestrante Antonio Biz, aberto ao público. 

A Coligação União por Paial agradece desde já a presença de todos. 

O pen drive juntado à fl. 323 traz um arquivo intitulado "Video palestra 
Motivacional" com duração de um minuto que possui péssimos áudio e imagens. 
Impossível, no caso, distinguir palavra ou vulto de pessoa que estivesse paraicipando 
de tal evento. Não se sabe que assuntos teriam sido tratados na paj^st^á dita 
motivacional. 

A única fotografia trazida, por sua vez, foi tomada de frenie|/jí>ara trás 
( tomando-se por referência o local em que estaria o suposto palestran/e/ e mostra 
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um grupo de aproximadamente 50 pessoas com as mãos para o alto, como se 
est ivessem orando. Do ângulo em que a fotografia foi feita não se vê um único 
cartaz, placa ou outro artefato hábil a demonstrar que se tratava o evento e m 
questão. 

É certo que houve a realização da palestra motivacional: há um 
exemplar do convite nos autos e os próprios investigados conf i rmam a sua 
ocorrência. Entretanto, não se sabe o que lá foi dito e aparentemente não houve 
a lguma prática indevida. Quer dizer, mesmo que se tenha aberto o convite a todos e 
de forma gratuita, não se pode dizer que tenha havido alguma exploração eleitoral 
ou se mesmo alguém estranho à campanha lá esteve. Há alegação, não refutada 
concretamente, no sentido de que a motivação perseguida era em prol dos próprios 
integrantes das agremiações políticas coligadas. 

Mir iam Dargas disse em seu depoimento judicial que recebeu convite 
para participar dessa palestra e que lá esteve. Entretanto, é de se lembrar que, no 
início da campanha eleitoral, Miriam apoiava Aldair Rigo e Lidaci Cromianski, o que 
dá força à alegação de que a palestra era dirigida mormente àqueles que 
part ic ipariam da campanha. 

Alega-se ainda que esse local (Centro de Eventos Claudino Lippert) 
t ambém foi uti l izado para a realização do comício de encerramento da campanha 
da col igação investigada, ao qual ter iam comparecido aprox imadamente 500 
pessoas. Foram trazidas fotografias em especial aquelas juntadas às fls. 341-343. 
Há inclusive nos autos fotocópia do pedido feito pela Col igação investigada para 
realizar "uma reunião política" no dia 4 de outubro de 2012 (fl. 996), data que 
coincide com o comício de encerramento da campanha. 

Vale trazer o depoimento de testemunha arrolada pelos réus: 

Vanderlei Roberto Picinini disse saber que no centro de Paial existem 
dois locais para a realização de eventos, o Centro Esportivo GG e o Claudino 
Lippert. Não existe, no Centro de Paial, um local privado coberto para a real ização 
de comícios; no interior não sabe se existe algum local. Esses dois locais são 
públicos e de uso comum. Quando alguém quiser utilizar a lgum desses espaços, 
pode usar. Em um desses locais foi realizado o comício final do Rigo. Se a 
coligação adversária do Rigo tivesse pedido para usar um dessek locais, 
provavelmente seria autorizado, pois nunca foi negado o uso. Se houver duas 
pessoas solicitando a mesma data, então as partes são chamadas a conversar. 

Ao que se pode deduzir, o Centro de Eventos Claudino Lippeít, local de 
real ização tanto da palestra quanto do comício de encerramento, é característ ico da 
prática de eventos. Não existe indicativo de que os réus tenham t ido/alguma sorte 
de privilégio, uma vantagem imerecida, a lguma conduta ímproba aye representou 
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um enr iquecimento indevido. Ao que parece, a tal motivação era uma pregação para 
convertidos. 

O que a Lei das Eleições veda é uma apropriação da coisa pública, 
um benefício i legítimo que se aproxime de um peculato ou ao menos de um 
peculato-uso. Usam-se carros estatais em campanha, t ransformam-se salas oficiais 
e m comitês partidários, convoca-se material de expediente público para propaganda 
eleitoral e assim por diante. 

Paial é Município minúsculo. É crível que sejam escassos os locais de 
encontro popular, à exceção dos espaços abertos. É verossímil ainda que os poucos 
locais aptos a encontros sejam do domínio da municipalidade. Não existe nenhuma 
evidência de que a util ização do Centro de Eventos tenha representado um 
privilégio da Col igação demandada, mercê inimaginável para a oposição. Aliás, não 
foi feito nenhum segredo a esse respeito, o que indica uma prática usual - e 
rotineira jus tamente pela aquiescência social. 

É relevante, nessa enredo, que a defesa tenha trazido cópia de 
requerimento formulado pela Coligação investigante que mostra que ela 
formulou pedido para utilizar o pavilhão da Comunidade de Linha Salete (Paial) para 
a real ização de "encontro político" (fl. 997). Esse espaço na Linha Salete é 
igualmente público (documentos do registro de imóveis de fls. 998-999). 

Não consigo novamente divisar ato ilícito e também aqui absolvo os 
acusados. 

10. Agora, o último Fato - o de número 8: os investigados tentaram 
compelir duas funcionárias a manifestar publicamente o próprio voto e a 
sufragar Aldair. Mal sucedidos, em retalização as demitiram. 

Uma dessas servidoras é Miriam Dargas, ocupante de cargo em 
comissão na Prefeitura. 

Perante a autoridade policial ela disse ter sido chamada pelo Prefeito 
ao seu gabinete dele, o ele teria exigido que ela colocasse propaganda política na 
casa e no automóvel. Ela se negou a fazê-lo e foi demitida. ^ 

Há ainda o caso da faxineira Sirlei Fátima dos Santos, que/se sentiu 
coagida a votar no prefeito Aldair. Fora, no relato da inicial, ameaçada de/aemissão 
por estar fazendo campanha contra o Prefeito. Sirlei diz que após essa conversa, a 
servidora Bibiane, responsável pelo setor de licitações, a acusou ó & ler alguns 
documentos que estavam sobre a mesa. O companheiro de Sirlei teria l/gaao para o 
Prefeito Aldair (Sirlei teria deficiência auditiva), momento em que o Pr^feyjío af i rmou 
que se Sirlei não "pedisse as contas", seria de qualquer modo demit ida/ 

j, 
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A testemunha Vanderlei Roberto Picinini, sobre Miriam Dargas, 
disse que logo no início da campanha ela manifestou apoio político ao então Prefeito 
e à Vice que estavam buscando a reeleição. Ela tinha propaganda deles no carro 
e na casa, mas em certo momento retirou as peças de publicidade a pedido do 
próprio Prefeito porque a casa dela f icava em cima do comitê do candidato à 
oposição e pareceria uma provocação. O depoente diz que presenciou essa 
conversa entre Mir iam e o Prefeito. Após esse fato, fal tando uns 45-50 dias para a 
eleição, Miriam mudou o comportamento: tirou de seu carro os adesivos de Rigo 
e colocou os da oposição (do candidato Hermes). Nessa época ela ainda era 
Assessora do Controle Interno. Com relação aos colegas, Mir iam ficou retraída, 
f icava fechada na sala e saía sem dar explicação. O serviço inclusive f icou 
prejudicado por causa do seu comportamento estranho. As pessoas comentavam 
que era melhor ter Mir iam na oposição do que trabalhando a favor. Com relação à 
faxineira Sirlei, disse que o Prefeito não interferiu na sua contratação. Quando 
começou a trabalhar na Prefeitura, Sirlei era excelente funcionária. Após certo 
tempo, ela começou a ler os documentos que estavam em cima da mesa e isso 
chamava muito a atenção: ela parava de varrer para ler os papéis. Desconhece 
conversa ríspida entre Sirlei e o Prefeito, até porque o contrato de Sirlei era com a 
empresa contratada, não com a Prefeitura. O Prefeito se afastou do cargo uns 30 
dias antes da eleição. Quem assumiu foi o então Presidente da Câmara, Valdecir 
Petry. 

Dos autos se tem que Miriam Dargas é ocupante de cargo efetivo 
(Auxiliar Administrativo) e esteve nomeada de 2009 até 10 de setembro de 2012 
para o cargo em comissão de Assessor de Controle Interno. A sua exoneração foi 
assinada em 10 de setembro de 2012 pelo Prefeito em exercício, Valdecir Petry 
(fls. 351). 

Quer dizer, Miriam não foi demitida de seu cargo efetivo, mas 
exonerada do cargo em comissão, o que não é vedado pela Lei 9.504/1997: 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes 
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos 
nos pleitos eleitorais: 

[...] 

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem just 
suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou i 
exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou /e, 
servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o 
e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, re: 

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e de^si 
dispensa de funções de confiança; 
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[...] 

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento 
inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização 
do Chefe do Poder Executivo; 

Por isso, a exoneração é legal. Cuida-se de ato absolutamente 
discricionário. Quem nomeia pode identicamente exonerar à revelia de qualquer 
fundamentação. É o previsto constitucionalmente. Desse modo, ainda que o 
desl igamento tenha se dado por motivações políticas, a conduta não é ilícita. É 
realmente dado ao Prefeito, ao constatar que servidor que provê cargo em comissão 
assume outra concepção ideológica, desligá-lo - como até mesmo poderia fazê-lo 
por qualquer outra razão ou mesmo sem razão... 

Deve-se também observar que não há prova de que tenha havido 
a lguma forma de coação ou de conduta que se aproximasse de uma cooptação de 
voto. Ainda que os réus reconheçam que a servidora fora interpelada a respeito de 
suas preferências políticas, isso não revela por si só improbidade. O Prefeito, vou 
reiterar, pode realmente exigir afinidade política dos detentores de cargos de 
confiança. É uma escolha que o constituinte lhe permitiu. 

No que pertine a Sirlei de Fátima dos Santos, vê-se que ela atuou 
como faxineira na Prefeitura de Paial, contratada da empresa terceirizada VIP 
Serviços. 

Ela firmou uma declaração particular: 

[...] que no final do mês de 2012 conversou com o prefeito municipal de Paial, 
Sr. Aldair Rigo, ocasião em que lhe disse estar desempregada; que na 
semana seguinte foi chamada pelo Prefeito, o qual lhe informou que seria 
contratada pela empresa VIP Serviços para laborar como faxineira na 
Prefeitura Municipal de Paial; que de fato foi contratada, passando a 
desempenhar suas funções em abril de 2012; que sabe que o Prefeito 
Aldair Rigo prometeu a seu companheiro, Clederson Franchini, que lhes 
daria material para construção de um banheiro em alvenaria, além de 
madeira para levantar uma casa, em troca de voto; que confirma terem 
recebido as madeiras, entregues por Osvaldo Becker, sogro do Prefeito Aldair 
Rigo, bem como alguns materiais para construção de um banheiro/ estes 
entregues por Vanderlei Vortemann; que quando lhe foram entregues os 
materiais, assinou nota no valor de cerca R$ 1.400,00, no entanto, deixaram 
no local apenas alguns itens e um "pedido" no valor de R$ 552,50{ que no 
início da campanha eleitoral deste ano, foi chamada pelo Sr. Aldair /Rigo até 
seu gabinete, ocasião em que este lhe disse que sabia que a declarante 
estava fazendo campanha contra ele, e que se isto não acabasse/ele iria 
tomar "medidas drásticas"; que a Declarante, neste momento, sentiu-se 
coagida a votar no atual prefeito, para não perder seu empfeçjp; que no 
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dia 01 de outubro de 2012, a Sra. Bibiane, funcionária pública municipal 
responsável pelas licitações, acusou a Declarante de ler os documentos que 
estavam sobre a sua mesa e que era para a Declarante colocar-se no seu 
devido lugar; que procurou o Prefeito em exercício, Valdecir Petry, mas o 
mesmo não lhe deu resposta alguma; que seu companheiro ligou para o Sr. 
Aldair Rigo e explicou a situação, já que a declarante tem problemas 
auditivos, o qual lhe disse que se a Declarante não pedisse as contas, seria 
demitida por justa causa. 

Em seu depoimento judicial Sirlei disse que prestou serviço à 
Prefeitura como faxineira (serviços gerais) pela empresa VIP Serviços. Um dia pediu 
emprego para Aldair Rigo e para Aldair Andrighi. Ela e mais 3 candidatas foram 
entrevistadas pela VIP serviços. A depoente foi escolhida, mas sabe que havia 4 
vagas, então não houve concorrência entre as pretendentes. Não t inha acesso a 
documentos, apenas fazia l impeza, tirava pó, varria, passava pano. Certo domingo 
foi à casa de seu irmão e no dia seguinte, quando foi trabalhar, o prefeito Aldair Rigo 
lhe perguntou se ela t inha ido a alguma reunião política. Ela disse que não. O 
Prefeito então lhe disse que era para ela vestir a camisa, que ela estava em 
cima do muro porque se não ele iria tomar medidas drásticas. Ela ficou com 
medo de perder seu emprego. A depoente foi ao último comício da oposição de 
Aldair Rigo, no Ginásio de Linha Salete. Quando foi trabalhar, a funcionária Bibiane 
foi grossa e ríspida, dizendo-lhe que era para ela se colocar no seu lugar. Saiu 
chorando da sala. Bibiane disse que a depoente andava mexendo no trabalho dela. 
Aldair Rigo também já havia lhe dito que estavam sumindo papéis. Apenas erguia 
documentos para poder tirar o pó com o pano. Acabou não sendo mandada embora: 
foi ela própria que pediu demissão da empresa Vip Serviços. Ninguém presenciou a 
conversa ameaçadora entre ela e Rigo, pois a conversa ocorreu no gabinete dele. 
Quando saiu do gabinete continuou a trabalhar normalmente. Deduz que a rispidez 
de Bibiane tenha sido por causa de sua ida ao comício da oposição, então Bibiane 
"tacou os pés" na depoente. Atualmente não está trabalhando. 

O companheiro de Sirlei, Clederson Franchini, t ambém prestou 
depoimento judicial. Ele af irmou que sua esposa (Sirlei) trabalhava na prefeitura. O 
prefeito pediu a ela para tomar o partido dele na eleição, se não ela seria 
mandada embora. Para não se complicar, ela pediu demissão. Sirlei foi acusada de 
"roubar" documentos da Prefeitura. A acusação era no sentido de que os 
documentos eram para repassar para a oposição. Essa acusação ocorreu porque o 
casal (o depoente e Sirlei) foi a dois ou três comícios da oposição e a neani/im de 
Aldair Rigo, então este começou a botar "pressão" nela, e então dali tans dias 
começaram a sumir documentos. A acusação partiu de Bibiane Ferreira e do prefeito 
Aldair Rigo. Sirlei também assinou uma declaração no processo, e a declaração 
t ambém foi redigida pelo Dr. Wilson. Ela procurou o Dr. Wi lson porque estavam 
pegando no seu pé e a acusando de roubo. Quando Sirlei foi contratada pela 
empresa terceir izada, outras pessoas também foram (umas 3). Quem ajpitoiYa vaga 
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para ela foi o Aldair Andrighi e o Aldair Rigo. Sirlei pediu demissão dois dias após a 
eleição. As ameaças a ela começaram 1 ou 2 semanas antes da eleição. 

Frise-se, novamente, que Sirlei não era servidora pública efetiva, mas 
contratada da empresa terceirizada que prestava serviços gerais à prefeitura. 
A lém disso, Sirlei af irmou que ela própria pediu demissão uns dois dias após a 
eleição. 

No caso, não há prova minimamente segura de que a funcionária 
tenha de fato sido pressionada a votar em Aldair. Ela mesma diz que isso não foi 
presenciado por terceiros. O relato do seu companheiro é "por ouvir dizer". Surgiu, 
como se vê, rivalidade entre Sirlei e o ora réu. Não há como dar credibil idade, sem o 
apoio de outras fontes, à versão dela. 

Também quanto a este ponto o pedido é improcedente. 

11. Sobre a alegada deslealdade processual (lit igância de má-fé), 
tenho que a regra é o desembaraçado acesso à jurisdição (art. 5o, inc. XXXV, da 
CF). Como decorrência da abstração do direito de ação, mesmo que não tenha 
razão (quem não tenha o direito material em seu favor) pode demandar. É claro que 
um direito pode ser exercido abusivamente. Usa-se de expediente e m princípio lícito 
para, de maneira velada, ser atingido propósito indevido. Daí as sanções por 
l it igância de má-fé. 

A regra, é claro, será presumir os bons propósitos, bem como admitir 
teses que pareçam frágeis, desprovidas de maiores fundamentos técnicos, mas que 
não a lcancem a ilicitude. 

A lém disso, est imo que um pouco de pragmatismo seja válido. Uma 
disputa eleitoral acaba se estendendo - mesmo porque a legislação assim incentiva -
aos tr ibunais. Os candidatos se digladiam nos autos, buscando intensamente 
defeitos que possam ser revelados em juízo e que venham a prejudicar os 
adversários. Essas demandas, portanto, serão marcadas rot ineiramente por t intas 
vermelhas, por ênfases fora do usual. Nem sempre se conseguirá - ou mesmo 
nunca! - um debate entre cavalheiros. 

Daí ser suportável, sob pena de intimidar ações que possa 
fundo de correção, um certo excesso, cabendo ao juízo decotar aquilo 
a lgum abuso de l inguagem ou de argumentação. 

O direito eleitoral, outrossim, tem suas particularidades t< fcafe. Sua 
legislação não é apl icada cot idianamente por todos, muito menos é pelada na 
formação do bacharel em direito. É compreensível que nem sempre sei a o exato 
discernimento quanto ao cabimento dessa ou daquela demanda. 
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É por isso que não acolho a alegação de ocorrência de deslealdade 
processual e, por consequência, da prática de litigância de má-fé por parte da 
autora. 

12. Assim, voto por conhecêr e dar provimento ao recurso para julgar 
inteiramente improcedente o pedido. / / ' 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 
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EXTRATO DE ATA 

RECURSO ELEITORAL N° 399-48.2012.6.24.0061 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - ABUSO - DE 
PODER ECONÔMICO - DE PODER POLÍTICO/AUTORIDADE - CONDUTA VEDADA A AGENTE 
PÚBLICO - PEDIDO DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE 
INELEGIBILIDADE - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA - 61a ZONA ELEITORAL - SEARA 
(PAIAL) 
RELATOR: JUIZ HÉLIO DO VALLE PEREIRA 
RELATOR DESIGNADO: JUIZ MARCELO KRÁS BORGES 

RECORRENTE(S): ALDAIR ANTÔNIO RIGO; LIDACI LUTEREK LOPES CROMIANSKI; ANTÔNIO 
SOSTER; DOCIMAR ROQUE DE OLIVEIRA; EMERSON LAIR KRAUSE 
ADVOGADO(S): ADAIR PAULO BORTOLINI; VANESSA FERNANDES PALUDO; CRISTIANO 
RODRIGO JLEBOVICH; LUIZ MAGNO PINTO BASTOS JÚNIOR; JOÃO EDUARDO ELÁDIO 
TORRET ROCHA 
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO TODOS POR PAIAL (PSDB-PMDB-PSD-PSB) 
ADVOGADO(S): WILSON DE SOUZA; JOHON LENON SARTORETTO 

PRESIDENTE DA SESSÃO: JUIZ VANDERLEI ROMER 
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL: ANDRÉ STEFANI BERTUOL 

Decisão: após a apresentação do voto-vista do Juiz Marcelo Krás Borges, o Tribunal decidiu, 
por maioria, dar parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos: à unanimidade, dar 
provimento em relação aos fatos 3, 5 e 6; por maioria, dar provimento em relação ao fato 1 -
vencidos os Juizes Marcelo Krás Borges, Vanderlei Romer e Vilson Fontana; por maioria, 
dar provimento em relação ao fato 8 - vencido o Juiz Marcelo Krás Borges; e, por maioria, 
negar provimento em relação ao fato 2 - vencidos o Relator e os Juizes Sérgio Roberto 
Baasch Luz e Carlos Vicente da Rosa Góes - , mantendo a cassação dos diplomas e a 
declaração de inelegibilidade de Aldair Antônio Rigo e Lidaci Luterek Lopes Cromianski; 
designado Relator o Juiz Marcelo Krás Borges. Participaram do julgamento os Juízes 
Vanderlei Romer, Sérgio Roberto Baasch Luz, Marcelo Krás Borges, Carlos Vicente da Rosa 
Góes, Hélio do Valle Pereira, Vilson Fontana e Bárbara Lebarbenchon Moura Thomaselli. 

PROCESSO JULGADO NA SESSÃO DE 29.09.2014. 

ACÓRDÃO N. 30243 ASSINADO NA SESSÃO DE 03.11.2014. 

R E M E S S A 

Aos dias do mês de de 2014 faço a remessa destes autos para 
a Coordenadoria de Registro e Informações e Processuais - CRIP. Eu, 

, Coordenador de Sessões, lavrei o presente termo. 

R E C E B I M E N T O 

Aos dias do mês de de 2014 foram-me entregues estes autos. 
Eu, , Coordenadora de Registro e Informações Processuais, lavrei o 
presente termo. 


