ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, QUE TEM POR FINALIDADE, ALÉM DE ATENDER
DISPOSIÇÕES LEGAIS, OUVIR AS ENTIDADES AUTORAS DAS PROPOSTAS DE
MODIFICAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010-2013 (PROJETO DE LEI Nº 68/2009). Aos
vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e nove (quarta-feira), às quatorze horas e trinta
e sete minutos, no Plenário Edílio Ferreira da Câmara Municipal de Toledo, Estado do Paraná,
realizou-se a AUDIÊNCIA PÚBLICA que analisa as propostas de modificação do PPA, sob a
direção do Vereador Eudes Dallagnol, Presidente da Comissão da Administração Tributária,
Financeira e Orçamentária e pelos demais membros, Ademar Dorfschmidt, Luís Fritzen e
Rogério Massing, e a ausência do Vereador Paulo dos Santos. Constatou-se ainda estarem
presentes os Vereadores Adriano Remonti, Expedito Ferreira, João Martins e Leoclides
Bisognin. Eudes Dallagnol (Presidente da Comissão da Administração Tributária,
Financeira e Orçamentária) - Boa tarde à comunidade que está presente, boa tarde ao
nosso assessor, vamos dar início a Audiência Púbica, conforme ofício enviado a todas as
entidades, e que três trouxeram algumas indicações, ou reivindicações e sugestões para se
colocar no PPA, por isso nós estamos fazendo essa Audiência Pública tem por finalidade,
além de atender disposições legais, ouvir as entidades a altura das propostas de modificações
do Plano Plurianual de dois mil e dez, dois mil e treze, ouvindo-as e acolhendo as suas
contribuições para serem analisadas com a finalidade de aperfeiçoar as disposições que tem
o caráter e interesse coletivos. A Comissão de Administração Tributária e Financeira e
Orçamentária da qual somos o seu Presidente, composta ainda pelos Senhores Vereadores,
Ademar Dorfschmidt, Luís Fritzen, Paulo dos Santos e Rogério Massing, então, como eu
acabei de frisar, apenas três entidades receberam..., recebemos cópia de três entidades, com
algumas modificações que encaminharam para serem analisadas pelos Vereadores e
queremos agradecer a presença de vocês e queremos comunicar também que, a Comissão
da Administração Tributária e Financeira e Orçamentária recebeu as sugestões do Sindicato
dos Servidores Públicos municipais de Toledo, da Associação dos Moradores do
Parque Residencial Pancera, das Associações de Moradores dos Bairros, Coopagro,
Tocantins, e Conselho Administrativo e Econômico da Paróquia São Francisco de
Assis, e da Associação dos Empregados da SANEPAR de Toledo, eu concedo a palavra
ao Relator da matéria, Luís Fritzen, em face da explanação sobre o PPA, se assim o
interessar, se queira fazer alguma indagação. Como ele não tem..., não vai se expressar, até
porque nós viemos para ouvir vocês, então, eu passo a palavra de imediato ao Senhor
Marcos Samuel Nogueira. Marcos Samuel Nogueira - Primeiramente, boa tarde aos
Senhores Vereadores, meu nome é Marcos, como o Eudes Dallagnol já mencionou. Eu sou
Presidente do Conselho Administrativo da Paróquia São Francisco de Assis e também faço
parte da Associação de Moradores da Grande Coopagro. Eu vim aqui representar a
Associação de Moradores da Grande Coopagro, a Associação de Moradores do Conjunto
Residencial Tocantins, e também do Conselho Administrativo da Paróquia São Francisco de
Assis. Eu tenho aqui, em nome dessas entidades, algumas propostas a serem inclusas no
PPA, dois mil e dez, dois mil e treze. Se os Senhores assim me permitir para mim fazer a
leitura dessas propostas, assim o farei. Término do asfaltamento e galeria pluvial nas ruas,
Carlos Barbosa, que compreende entre as Ruas Celestino Muraro e 13 de abril. O que nós
colocamos entre esse término, claro que a rua Carlos Barbosa já esteve terminada, e é muito
movimentada, e muitos motoristas estão transitando na contramão. Ali na Protásio Alves,
entre as Ruas, Zulmir Longhi e Carlos Dall'Agnolo, é uma rua em que os pais utilizam para
levar os filhos à Creche, está como mão única, situação que não é ideal, pois, já ocorreu,
inclusive, acidentes. João Orestes Ruaro, entre as ruas, ou Avenida Ministro Cirne Lima, e
Albino Scariot, eu acho que já é do conhecimento de todos, senão da maioria dos Senhores
que ali só tem um lado da pista com asfaltamento. Então ,os motoristas, infelizmente, boa
parte deles, dirigem de maneira inadequada. Isso oferece risco ao pedestre, e até mesmo aos

outros motoristas que estão no sentido certo, em sua mão correta. Asfaltamento e colocação
de galerias pluviais nas Rua Protásio Alves, entre as Ruas Celestino Muraro e Cerro Corá.
Além se estar urbanizando essas ruas, seria outra alternativa para o deslocamento do bairro
novo, até a UNIPAR, ou centro do Município. Ruas Estéfano Secchi, entre o antigo CCR e a
Carlos Barbosa. A justificativa, além de estar urbanizando essa rua, seria outra alternativa
para o deslocamento dos moradores da Grande Coopagro e advindos da PRT-163 até a Rua
Carlos Barbosa. A Rua Albino Scariot, entre toda a sua extensão, a Albino Scariot, eu não sei
se há no Plano Diretor do Município, mas, quem conhece lá, não tem nem como, do jeito que
está, transitar veículo, ela é um verdadeiro labirinto, é muito perigosa. Colocação de redutor
de velocidade, na Rua Carlos Barbosa, definindo os pontos, entre as Ruas Celestino Muraro e
13 de Abril, aí entra aquela velha questão, é o mau uso dos motoristas. Infelizmente, isso não
é só privilégio, e eu não sei o que poderia ser colocado pelo Município de Toledo, até a nível
nacional tem os maus motoristas, na melhoria da sinalização. Colocação de sinalização
horizontal nas ruas de entrada do Conjunto Residencial Tocantins, pela Avenida Ministro Cirne
Lima, e Rua Carlos Barbosa. Com o aumento do fluxo de veículos e principalmente o
asfaltamento ali na Rua Carlos Barbosa, é notório que aumentou o fluxo de veículos que
adentram o Conjunto Residencial Tocantins, e isso vem fazer o quê? Oferecer riscos a quem
utiliza aquelas ruas e até mais para nortear os motoristas. Eles não sabem o que é
preferencial, até, no sentido chão, porque é horizontal, eles não tem a sinalização. Instalação
de iluminação nas Ruas Celestino Muraro, entre as Ruas Carlos Barbosa, e Protásio Alves.
Na Rua Carlos Barbosa, entre as Ruas Celestino Muraro e 13 de Abril, e também eu só vou
fazer um comentário à parte, se assim me permitirem, o Vereador Leoclides Bisognin fez um
comentário sobre o breu que é lá na sede social, próximo da igreja, Matriz da Paróquia,
realmente, é uma escuridão, isso porque que foi substituído algumas lâmpadas de ruas. É
uma verdadeira escuridão. Eu acho que um superposte ali, nós achamos que seria já uma
solução, até porque aqueles terrenos onde está a sede social da matriz, pertence ao
Município. Então tem como o Município instalar um superposte ali. Construção de um centro
assistencial nos terrenos próximos à Paróquia São Francisco de Assis, no Jardim Coopagro.
O atual hoje, serve para tudo, é para os eventos das escolas municipais, do colégio estadual,
das creches, da matriz, emfim, tudo que é promoção, as reuniões, como aquela que ocorreu
na última quinta-feira, tudo acontece naquele salão, e as condições estruturais dele estão
péssimas. Como os terrenos pertencem ao Município, eu acho que cabe aí investimentos
públicos. Daria para ser analisado a possibilidade dos mesmos. Capela mortuária no Jardim
Coopagro. Ali tem, em todos velórios, a quantidade não é baixa dos velórios que acontecem
ali. Se me falarem, a gente acompanhou a matéria nos jornais, nos meios de comunicação do
Município, que se tem o hábito de não utilizar capela mortuária no Município. Se for feito, eu
não sei se através de um decreto, quando se constrói uma capela mortuária, se proibir que
seja feita velórios nas sedes sociais das igrejas, nos centros comunitários, onde tem essa
capela eu acredito que o uso será bem maior, porque, no nosso caso, lá no salão da sede
social, já teve casos de que nós teríamos uma promoção no domingo, teve um velório no
sábado e, pasmem os senhores, a comunidade, como iria ter a promoção, estavam lá
preparando, principalmente na parte da cozinha, os alimentos para serem servidos no
domingo. Cuca, bolo, e o velório acontecendo junto! Então, fica uma situação constrangedora,
e sem, levar em conta a parte sanitária. Então aí a nossa reivindicação com relação à capela
mortuária, e ficando esse alerta, fazer, não sei, em forma de decreto ou portaria, onde que
tenha capela mortuária, proibir, o uso para velório nas sedes das igrejas e centros
comunitários. Cessão de uso da área esportiva, existente na Rua Eduardo Gatto, entre as
Ruas Maria José Nogueira e José Carlos Basso. Ali era uma sede da Associação dos
Pintores, hoje tem uma entidade, uma associação, não sei como se pode denominar, os
Kinics, ocorre que ali quase que está sendo exclusivo para eles. Eu até havia comentado,
anteriormente, antes de começarmos a reunião, eu não sei se existe um decreto que foi dado

essa concessão para a Associação dos Pintores, que passa a ser só exclusivo deles. Eu acho
que nós temos que ampliar, para a comunidade. Sabemos que lá tem o campo que foi
construído, o Centro Esportivo, mas se for fazer a prática do futebol suíço, como é conhecido,
não tem como fazer, fica só quase como exclusividade de uma entidade. Ao nosso ver, daria
para ser ampliado, daí é que nós pedimos para os Senhores para ver se é um decreto ou
portaria essa concessão de uso o que poderá ser feito para ampliar para a nossa
comunidade. E aqui entra a construção das sedes de associações, tanto do Jardim Coopagro
quanto do Conjunto Residencial Tocantis. Ambas não tem sede própria, claro, sabemos que é
um projeto, mas estamos aqui reivindicando. Por último, a construção da ciclovia na Avenida
Ministro Cirne Lima, que compreende a própria PRT-163, até o anel viário da saída para São
Pedro do Iguaçu. Se os Senhores tiverem a oportunidade de circular nos horários, início da
manhã, das sete da manhã, até às oito e meia, nove horas, horário das onze e trinta, até às
duas horas da tarde, e depois das dezessete e trinta até o horário da faculdade, é um caos lá.
Ciclistas não tem por onde andar, o pedestre também utiliza muitas vezes a pista de
rolamento, mas, principalmente os ciclistas. Inclusive, teve um acidente lá com a morte de um
ciclista. Foi fatal. Então, o que nós pedimos é a construção da ciclovia, mas desde o acesso
ali, a própria PRT-163, até o anel viário para São Pedro do Iguaçu. Da parte da Associação de
Moradores da Grande Coopagro e do Conjunto Residencial Tocantins e do Conselho
Administrativo e Econômico da Matriz da Paróquia São Francisco de Assis, essas seriam as
nossas reivindicações. Obrigado pela oportunidade. Eudes Dallagnol (Presidente da
Comissão da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária) - Eu quero agradecer
a explanação do Senhor Marcos Samuel Nogueira, as suas Reivindicações vão ser
analisadas pela Comissão e tudo que couber, com certeza, se for encaixada na lei, vai ser
incluída no PPA. Eu passo a palavra agora ao Senhor João Mário Viana representante dos
empregados da SANEPAR. Eudes Dallagnol (Presidente da Comissão da Administração
Tributária, Financeira e Orçamentária) - Passo a palavra ao Senhor João Mário Viana,
representando a Associação dos empregados da SANEPAR de Toledo. João Mário Viana Boa tarde, prezados senhores, eu sou João Mário Viana, estou representando aqui a
Associação dos Empregados da SANEPAR de Toledo, eu só faço um questionamento, Senhor
Presidente, do seguinte: da necessidade no caso que, nós já protocolamos aqui o ofício,
número zero dois de dois mil e nove, contendo aqui as reivindicações da Associação. O que
iria fazer aqui, seria um breve relato no caso de como funciona a associação, bem como a sua
história. Então, eu só faço o questionamento nesse sentido, se há necessidade de fazer isso,
não sei se o ofício já atende aí a solicitação! Bom, então, se vocês me permitirem, a
Associação dos Empregados da SANEPAR de Toledo, Regional de Toledo (AESTO) , Agência
Executiva de foi fundada no ano de mil novecentos e oitenta e seis, na oportunidade a sede
social, bem como o campo de futebol, estava instalada na Rua Guarani, número trinta meia
um, Jardim La Salle, no local, onde hoje é a estrutura gerencial da SANEPAR em Toledo, que
foi criada no ano de mil novecentos e oitenta e oito, quando foi ofertada aos sócios dessa
Associação que se instalasse na quadra, onde hoje a SANEPAR possui o seu almoxarifado,
na Vila Becker, Rua Jurandir Dalpra, número duzentos e cinquenta. Os sócios se reuniram
através do pagamento de cotas, e através da realização de promoções, durante diversos
anos, construíram o campo de futebol, o alambrado em volta e a sede da Associação que
atualmente hoje é utilizada em parceria com a SANEPAR. A Associação em questão possui
um estatuto social, devidamente registrado, com atribuições de caráter esportivo e social,
conforme reza as cláusulas do seu estatuto essa Associação também congrega outras vinte e
uma Associações Regionais, a nível de Estado, constituindo uma Associação Estadual,
denominada de ASSESA. Dentro deste contexto, as atividades esportivas, desenvolvidas pela
AESTO possuem uma relevância social importante, pois, propiciam integração com as
comunidades, empresas com as Associações de Toledo, bem como as associações de outras
regiões do Estado do Paraná, as quais destacamos a seguir: são realizados semanalmente,

pelo menos dois jogos com times de outras empresas e Associações de Toledo e região,
desde o ano de mil novecentos e noventa sete, a Associação da SANEPAR do Estado realiza
os jogos de integração em três fazes, local, regional e estadual. A fase local que congrega
dezessete municípios, da área de abrangência da Regional da SANEPAR de Toledo,
envolvendo em torno de cento e quarenta atletas, é realizado em Toledo. Já há onze edições.
A fase regional que congrega quatro grandes regionais, além de Toledo, Regional de
Cascavel, Foz do Iguaçu, Pato Branco e Francisco Beltrão, que disputam os jogos como uma
delegação, é realizada em forma de um rodízio, ou seja, a cada quatro anos. Deveria ser
realizada em uma regional. Porém devido a estrutura e organização da Associação de Toledo,
esse evento já foi realizado por quatro vezes. Nesta etapa, os jogos são disputados, vinte e
cinco modalidades, que reúnem em torno de quatrocentos atletas das cidades acima citadas.
Nesta etapa dos jogos é realizados também uma campanha de alimentos, denominada “troféu
solidariedade” ficando esses alimentos na regional que sedia os jogos em Toledo. Durante as
quatro edições, já foram repassados a Secretaria da Assistência Social, mais de três
toneladas de alimentos. Atualmente, ocorre também a campanha do agasalho, nos meses de
maio e junho, ocorre a arrecadação de roupas e cobertores que são destinados ao
PROVOPAR local e outras instituições de caridade. Portanto, Senhores, após fazermos um
breve relato, viemos solicitar que sejam inclusos no PPA, para o triênio dois mil e dez, dois mil
e treze, tanto em relação a sessão de uso das áreas que a SANEPAR está devolvendo a
Prefeitura, que são os lotes de um a cinco, da quadra oitocentos e setenta, da Vila Becker,
onde está edificado o campo de futebol suíço da Associação, quanto do auxílio para a
Associação melhorar as suas instalações físicas, desta forma, esperamos contar com apoio e
a compreensão dos Senhores, e muito obrigado pela oportunidade. Eudes Dallagnol
(Presidente da Comissão da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária) - Eu
agradeço também a participação do Senhor João Mário Viana, representando os empregados
da SANEPAR, desta forma, ouvindo todos os representantes da comunidade que
compareceram, eu encerro esta Audiência Pública, agradecendo aos Vereadores que fazem
parte desta Comissão, dos funcionários da Casa, desejando um boa tarde a todos. A
Comissão da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária agradece a manifestação
das entidades que vieram trazer suas sugestões à Câmara Municipal sobre o Projeto do PPA.
Declaro encerrada esta sessão, agradecendo a presença dos senhores vereadores, da
imprensa e dos representantes de entidades que aqui compareceram para manifestarem
sobre as sugestões apresentadas para o Projeto do PPA. Cumprida a finalidade desta
audiência pública, e nada mais havendo para ser tratado nesta oportunidade, o Presidente da
Comissão da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária, Vereador EUDES
DALLAGNOL, declarou encerrados seus trabalhos às quatorze horas e cinquenta e cinco
minutos, determinando a lavratura desta Ata, que vai assinada por ele e pelos demais
membros da CATFO. PLENÁRIO EDÍLIO FERREIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO,
Estado do Paraná, aos 20 dias do mês de maio do ano de dois mil e nove (quarta-feira).
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