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Ex-Vereador é condenado em 2º Grau por improbidade
Pasinato classiﬁca como intriga política o motivo que levou
a responder por improbidade administrativa
Guaraciaba
e acordo com o exvereador de Guaraciaba Idivar Pasinato o que
levou a toda essa confusão
ao ponto de ser responsabilizado a responder por
este processo, foi oportunismo por parte de seus
opositores na época em
que era vereador de Guaraciaba e que conseguiu
vencer por 3 vezes a eleição para presidente da
câmara num período de
apenas 4 anos de mandato. Momento aquele que
também paralelamente
efetuou um contrato particular de compra e venda
de um trator de esteiras
com Sergio Xavier proprietário da empresa Serpal
locadora de máquinas
Ltda, empresa esta que
executava obras para a Prefeitura de Guaraciaba. E
tendo em vista que o vendedor antes de entregar o
trator acabou usando em
trabalhos públicos, motivo este que oportunizou a
ser levado ao conhecimento do Ministério Público
(MP) que o trator que estava efetuando trabalhos
públicos era do vereador
na qual estava vedado pela
lei orgânica.
Com base na denúncia
o ministério público em

D

reais) mais correção,
segundo ele esse valor acaba sendo menor do que o
custo do preparo para
levar o processo para Brasília, e também comenta”
por eu não poder concorrer nos próximos 5 anos,
isso não me preocupa,
pois não tenho interesse
em ser candidato”.
Idivar Pasinato aﬁrma
que em momento algum
foi falsiﬁcado documentos, como noticiado, a única falha foi não ter sido
levado o dito trator até a
balança manual que era lá
em Maravilha e sim ter
sido pesado na mais próxima que no caso foi a da
Perdigão em São Miguel
do Oeste que era digital.
E também aﬁrma que a
outra falha daquele famoso trator foi o Xavier após
ter vendido deixar trabalhando para a prefeitura,
mas por outro lado não me
sinto culpado, pois se o
mesmo não tivesse ajudado a terminar o programa
Da decisão cabe
recurso para Brasília com os recursos recebidos
Pasinato comenta ain- da união, de repente o
da que vai avaliar se com- município tinha perdido
pensa fazer recurso ou parte dos mesmos devido
não, porque o valor da mul- a questão de prazo de
ta estabelecida é de duas entrega, que inclusive já
vezes o salário de vereador estava aditivado.
Pasinato comenta,
da época, que era em torno de 800,00 (oitocentos “aprendi que em política e
2006 ajuizou a ação civil
pública por atos de improbidade administrativas
contra Pasinato e também
Sergio Nunes Xavier.
A sentença prolatada
pelo juiz da comarca de
São Miguel do Oeste julgou totalmente improcedente o pedido, desta forma inocentando tanto o ex
vereador Pasinato como
empresário Xavier, o MP
recorreu da decisão para o
TJ em Florianópolis na
qual mudou a sentença a
ﬁm de condenar: Pasinato
pela perda da função, suspensão dos direitos políticos por 5 anos, proibição
de contratar com o poder
público por 3 anos e multa
de 2 vezes a remuneração
de época. E ao empresário
Xavier que não tinha cargo público, multa igual a
imposta ao Pasinato e também proibição de contratar com poder público por
3 anos.

bem assim mesmo, um dia
é da caça outro dia é do
caçador. E como na época
não conseguiram me atingir em outra situação, atuaram nesse detalhe de
minha vida particular e
hoje mesmo com a condenação não me abalaram,
tenho certeza que o mundo é redondo e da volta.
É importante frisar
que o serviço foi prestado
inclusive com valor abaixo
de mercado conforme
consta nos autos do processo, prova disto que a
justiça não mandou devolver nada. Portanto é bom
que ﬁque claro que não
houve desvio de dinheiro
público.
Quero que de fato a
população saiba sobre o
assunto, pois não tenho
vergonha de falar sobre o
fato acontecido, quero me
pronunciar sobre o mesmo e estou à disposição de
quem quer que seja para
sanar suas dúvidas, reconheço que foi uma falha.
Mas acredito que somos
maiores do que o erro,
quando reconhecemos
publicamente o mesmo,
porque quem nunca errou
atire a primeira pedra.
Estou de cabeça erguida
principalmente porque
este erro não deu nem um

centavo de prejuízo para
ninguém e muito menos
para a prefeitura, portanto ninguém pode me apontar o dedo e dizer que eu
desviei dinheiro público
como acontece com muitos políticos. “Isso quem
diz é a própria justiça”.
O povo tem que saber
que essa condenação não
tem nada a ver com o meu
mandato de vereador na
qual eu propus um contrato na eleição e que os eleitores assinaram comigo
no dia do pleito, na qual
fui vencedor e cumpri com
meu encargo de parlamentar do município por
8 anos .
As minhas contas dos
meus mandatos foram
todas aprovadas, eu ﬁz um

bom trabalho e todos
sabem disso. Os recursos
federais e estaduais que
intermediei para Guaraciaba ajudaram muito no
seu desenvolvimento.
Portanto essa condenação em que nos foi imputada é referente a uma atividade particular do Pasinato, não do homem
público Pasinato e além de
que acredito não ser culpado.
Finalizo dizendo que
embora até possa ter
falhado, mas olhando tecnicamente, esse fato não
poderia ter sido enquadrado na Lei 8.429, prova
disto, é que o Juiz de São
Miguel do Oeste nos inocentou totalmente.
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