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Relator: Conselheiro Iradir Pietroski  −  
Devolução de vista: Conselheiro Alexandre Postal  −  
Processo n. 008435-02.00/12-3  (VII Volumes) −  
Decisão n. TP-0446/2017   

– Contas de Gestão dos Administradores do Executivo 
Municipal de Coxilha  no exercício de 2012. 

A Secretária do Tribunal Pleno certifica que as ocorrências 
pertinentes a este processo, nesta sessão, estão abaixo consignadas. 

Registra-se que o Conselheiro-Substituto Renato Azeredo não 
votou neste processo em razão de estar substituindo o Conselheiro Cezar Miola, que 
proferiu seu voto na sessão de 31-05-2017. 

Após proceder a um breve histórico da matéria, o Conselheiro-
Presidente, Marco Peixoto, concedeu a palavra ao Conselheiro Alexandre Postal, que, 
ao devolver o processo do qual solicitara vista na sessão de 31-05-2017, prolatou seu 
voto, constante nos autos. 

A seguir, ocorreram as seguintes manifestações: 

Conselheiro-Presidente, Marco Peixoto : “Como vota o 
Conselheiro Algir Lorenzon?”. 

Conselheiro Algir Lorenzon:  “Eu examinei essa questão, 
Senhor Presidente, e me preocupei muito com o fato de nós estarmos 
responsabilizando o Prefeito de um pequeno Município pela doação de materiais a 
pessoas carentes, miseráveis, vamos dizer, e quem conhece a realidade do interior 
sabe como é que é, como funciona isso. Às vezes funciona de maneira deturpada, 
inclusive. Às vezes beneficiam companheiros políticos, às vezes prejudicam 
adversários políticos, mas isso é da... são coisas inerentes à fauna humana, vamos 
dizer assim. Bom, mas, em síntese, a questão toda é a seguinte: há lei e ela estabelece 
os parâmetros, deve ser distribuído... E outra coisa, tem que haver o controle, claro que 
tem que haver o controle. Foi retirado material? Para quem foi doado? Etc., etc. A não 
ser em casos excepcionais, nós podemos até convir que não é possível fazer isso, por 
exemplo: temporal em Porto Alegre, destelhou uma vila inteira, o que tem que fazer? 
Tem que comprar o material imediatamente, porque a chuva prossegue, o Conselheiro 
Estilac sabe bem o que é isso. De uma hora para outra, de madrugada, sabe, é ou não 
é? Bom, aí não vai querer que tenha o controle absoluto, o Prefeito vai lá para dar a 
lona para aquele, para dar lona para aquele.... Não pode ser assim. Então, casos 
excepcionais. Bom, neste caso aqui, eu quero dizer que eu vejo que também os 
controles foram muito pequenos, ou quase que não houve. E como nós estamos 
examinando uma questão relacionada a Contas de Gestão, há ainda a possibilidade do 
Gestor, em Recurso, se entender necessário, ele vai aí trazer esses controles que 
porventura tenha, comprovantes, comprovações, documentos, enfim, melhorar. Então, 
nesse sentido, eu peço vênia ao eminente Conselheiro Iradir e vou acompanhar a 
divergência, eminente Conselheiro, por esses fundamentos.” 

Conselheiro-Presidente, Marco Peixoto:  “Conselheira Ana, 
como vota?”. 
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Conselheira-Substituta Ana Warpechowski:  “Também 
acompanho a divergência, com a devida vênia do Conselheiro Iradir Pietroski.” 

Conselheiro-Presidente, Marco Peixoto:  “Está aprovado o voto 
divergente proposto pelo Conselheiro Cezar Miola, acompanhado pelos demais 
Conselheiros, Estilac Xavier, Alexandre Postal, Algir Lorenzon e Ana Warpechowski, 
apenas quanto ao item 4.2.2. No demais acompanham o voto do Conselheiro-Relator, 
Iradir Pietroski. Está aprovado, então, por maioria.” 

Certifica, outrossim, que foi proferida a seguinte decisão:  

O Tribunal Pleno, por unanimidade , acolhendo o voto do 
Conselheiro-Relator, por seus jurídicos fundamentos, decide: 

a) recomendar à Origem , na pessoa do atual Gestor, que 
evite novas ocorrências das falhas relatadas no relatório e voto do 
Conselheiro-Relator, em especial a do item 4.2.2, e providencie as 
devidas regularizações, sob pena de repercussão no exame de 
futuras Contas; 

b) impor multa , no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos 
reais), ao Senhor Clemir José Rigo , com fundamento nos artigos 
67 da Lei Estadual n. 11.424/2000 e 135 do Regimento Interno 
deste Tribunal; 

c) fixar débito , no valor total de R$ 13.951,46 (treze mil, 
novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos), 
de responsabilidade do Senhor Clemir José Rigo , 
correspondente às irregularidades consignadas nos itens 1.3 
(indevida concessão de aumento real ao Prefeito, ao Vice-Prefeito 
e aos Secretários Municipais – R$ 11.231,46) e 4.3 (reajuste 
irregular do valor do combustível – R$ 2.720,00) do Relatório de 
Auditoria; 

d) negar executoriedade  ao artigo 19 da Lei Municipal 
n. 1.302/2011, com a redação conferida pela Lei Municipal 
n. 1.349/2012, que institui os cargos comissionados de Assessor 
de Secretário, Assistente Social, Auxiliar do Controle Interno, 
Diretor de Serviços Ambientais, Elaborador de Projetos, 
Encarregado da Rede Elétrica dos Sistemas de Abastecimento de 
Água, Instrutor de Cursos de Artesanatos, Costuras e Trabalhos, 
Instrutor e Acompanhante do Grupo de Terceira Idade, Instrutor 
Regente de Coral, Médico Veterinário e Motorista do Conselho 
Tutelar, determinando à Origem a adoção, no prazo de até 180 
(cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta decisão, de 
medidas necessárias à adequação da legislação às normas 
constitucionais vigentes; 

e) negar executoriedade  à Lei Municipal n. 1.334/2011 e ao 
Decreto Municipal n. 1.183/2012, determinando ao atual 
Administrador que deixe de aplicar as normas em comento, bem 
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como que se abstenha de conceder novas isenções enquanto não 
for editada a lei complementar prevista constitucionalmente; 

f) remeter os autos à Supervisão competente para as 
providências regimentalmente previstas; 

g) julgar regulares as Contas de Gestão  da Senhora Eni 
Webber Baseggio , Administradora do Executivo Municipal de 
Coxilha  no exercício de 2012, com base no inciso I do artigo 75 
do Regimento Interno desta Corte, tendo em vista a ausência de 
inconformidades em seu período de gestão; 

h) julgar irregulares as Contas de Gestão  do Senhor 
Clemir José Rigo  (p.p. Advogados Júlio César de Carvalho 
Pacheco, OAB/RS n. 36.485, e Lieverson Luiz Perin, OAB/RS 
n. 49.740), Administrador do Executivo Municipal de Coxilha  
no exercício de 2012, nos termos do inciso III do artigo 75 do 
Regimento Interno deste Tribunal; 

i) dar ciência  ao Procurador-Geral de Justiça  e ao 
Procurador Regional Eleitoral , consoante o disposto no artigo 
140 do Regimento Interno desta Corte. 

Decide, ainda, por maioria , anuindo ao voto do Conselheiro 
Cezar Miola, que foi acompanhado pelos Conselheiros Algir 
Lorenzon, Estilac Xavier, Alexandre Postal e Ana Warpechowski, 
Substituta, fixar débito  correspondente ao tópico 4.2.2, no valor 
de R$ 440.878,30, de responsabilidade do Senhor Clemir José 
Rigo . 

Restou vencido, em parte, o Conselheiro Iradir Pietroski, Relator, 
que não votou por fixar débito relativo ao item 4.2.2. 

Plenário Gaspar Silveira Martins, em 12-07-2017. 
 
 

Débora Pinto da Silva, 
Secretária do Tribunal Pleno. 


