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Audiência da Comissão de Finanças e Orçamento para prestação de contas do
desempenho das receitas e despesas do Município de Toledo no segundo 

quadrimestre de 2016.  

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 30/09/2016

Aos trinta dias do mês de setembro de 2016, às 14h, no Auditório e
Plenário Edílio Ferreira, no Edifício Vereador Guerino Antônio Viccari,
sede  da  Câmara  Municipal  de  Toledo,  a  Comissão de  Finanças  e
Orçamento abriu audiência pública quadrimestral para prestação de
contas  pelo  Poder  Executivo  do  cumprimento  das  metas  fiscais.
 A audiência atende a Lei de Responsabilidade Fiscal e também o que
estabelece a Lei Orgânica de Toledo em seu artigo 55, onde no inciso
XII prevê nas atribuições do prefeito “prestar, anualmente, à Câmara,
dentro  do  prazo  legal,  as contas referentes  ao  exercício  anterior  e
demonstrar  e  avaliar  quadrimestralmente,  em audiência pública,  o
cumprimento  das  metas  fiscais”. A  Comissão  de  Finanças  e
Orçamento é composta pelo Presidente Renato Reimann, pelo Vice-
Presidente  Vagner  Delabio  e  Secretária  Sueli  Guerra,  além  dos
membros  Adriano  Remonti  e  Luís  Fritzen.  O  evento  a  cargo  da
Comissão de Finanças e Orçamento reuniu no Plenário e Auditório
Edílio Ferreira o Prefeito em exercício, Vice-Prefeito Adelar Holsbach
e  os  vereadores  Renato  Reimann,  Presidente  da  CFO,  Vagner
Delabio, Vice-Presidente e a Vereadora Sueli Guerra, Secretária, além
do Vereador  Alcídio  Pastório.  Também participaram da audiência  o
Controlador  Interno  Luiz  Gilberto  Birck,  o  Secretário  interino  da
Administração Nélvio Hübner, a Secretária interina da Fazenda Roseli
Fabris e o Contador Milton Endler, além do Controlador da Câmara,
David Calça e o Assessor de Comunicação Social, Paulo Torres, entre
outros. O Presidente da Comissão solicitou à Vereadora Sueli Guerra
a  leitura  do  edital  de  convocação  da  audiência,  registrando  as
presenças, passando em seguida a palavra ao Prefeito em exercício.
Na abertura o Prefeito  em exercício Adelar  Hoslbach disse que se
sente muito bem na Câmara, lembrando que presidiu a Casa em 2012
e  destacando  a  equipe  com  que  contou  na  Casa.  Em  seguida  o
Prefeito  em  exercício  passou  a  palavra  ao  controlador  Birck,  que
passou  a  expor  os  dados  fiscais.  Eles  apontaram  despesas  com
educação recebendo 24,96% das receitas constitucionais, enquanto a 
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saúde teve destinados 26,20% e as despesas com pessoal atingiram
52,36%. A estimativa é de que até o final do ano a educação atinja o
mínimo  de  25%  previsto  em  lei,  enquanto  a  saúde  superou
largamente  os  15%  exigidos,  a  exemplo  de  anos  anteriores,
alcançando uma média de 27,99% de recursos destinados nos últimos
três anos. Como as despesas com pessoal superaram novamente o
limite prudencial de 51,3% Toledo deve adotar as recomendações de
evitar horas-extras e novas nomeações, com exceção de eventuais
substituições  por  falecimentos  nas  áreas  de  saúde,  educação  e
segurança, conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, apontou
o Controlador. O limite é de 54%, mas ao atingir 90% dele o Tribunal
de Contas emite  alerta,  lembrou Birck,  acrescentando que “o  sinal
amarelo acendeu, meio laranja”.  Ele disse que cada prefeito tem sua
pedra no sapato e no caso da atual gestão as despesas com pessoal
tiveram medidas  como a obrigatoriedade de  serem incluídas  nelas
gastos com a Cast e Consamu e transferências para o Ciscopar. O
Controlador Birck lembrou que o Imposto de Renda sobre a folha vem
sendo abatido em valores cada vez menores, devendo acabar o abate
até 2018. A audiência apontou ainda despesas da Câmara Municipal
de 1,92% do orçamento, onde o percentual do Legislativo é de 6% e
receitas  municipais  até  agosto  de  R$  293,284  milhões,  atingindo
quase 57% dos R$ 514 milhões estimados para o ano. As Receitas
Correntes Líquidas atingiram R$ 334,054 milhões e as transferências
correntes  –  os  repasses  constitucionais  das  demais  esferas  de
governo – chegaram a 62,06% dos recursos. De setembro de 2015 a
agosto deste ano as RCL atingiram R$ 406,9 milhões, enquanto as
transferências correntes ficaram em R$ 236,608 milhões, apontou a
audiência,  informando  ainda  que  Toledo  tem  um  limite  de
endividamento de R$ 400,865 milhões e dívida consolidada de R$
67,358  milhões,  com  uma  redução  em  relação  ao  valor  do  ano
passado, quando estava em R$ 69,928 milhões. O Vereador Alcídio
Pastório pediu a palavra e registrou sua preocupação com as contas,
embora  apontando  não  pretender  em  sua  manifestação  fazer
nenhuma crítica e o que coloca é independente de quem vencer as
eleições de domingo,  dia dois de outubro.  Disse porém que se as
despesas  com  pessoal  chegarem  a  54%  tem  toda  uma  série  de
consequências  que  são  conhecidas,   comentando  que  falava  há
pouco com a  Secretária interina da Fazenda Roseli Fabris e que o
FAPES vai precisar de um aporte de 17 milhões, mas fez cálculo e ele
vai chegar a R$ 21 milhões, lembrando que o abate do Imposto de
Renda da folha zera em 2018. O Vereador disse que  se tínhamos 
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R$ 538 milhões para 2017 e isso faz com que alguns queiram gerir o
Município, na verdade, após descontar as obrigações, sobrou R$ 
26 milhões para investimento, para fazer tudo o que imaginar, o que
dá quase 5%. O Vereador em seguida indagou ao Prefeito interino 
como elevar as receitas sem onerar o contribuinte, como enxugar a
máquina sem diminuir  a  qualidade dos serviços e  o  que fazer  em
relação à saúde, que a gente sabe que recebeu grande volume de
recursos, 10% acima do que a lei prevê e é um gargalo terrível. Em
seguida questionou o Prefeito interino sobre como consertar isso, o
que fazer, como replanejar, lembrando sua passagem pela Casa antes
de  ser  Vice-Prefeito  e  parabenizando-o  pelo  período  à  frente  do
Município. O Prefeito Adelar Holsbach usou a palavra e disse que é
preciso dar  condições para as empresas investirem,  dar  condições
para  virem  empresas  para  Toledo,  lembrando  a  implantação  de
centros industriais  e defendendo a implantação de empresas em Vila
Nova, Novo Sarandi e Dez de Maio, afirmando que é por aí que o
próximo  gestor  vai  ter  que  atuar,  sendo  necessário  ter  uma  visão
empresarial,  colocando  recursos  onde  gera  resultados  e  parar  de
investir no que só enfeita a cidade. O Município tem que ser gerido
como  empresa,  senão  ficará  inadministrável,  apontou,  afirmando
ainda que o próximo Prefeito vai precisar do apoio da Câmara para
decisões que vão ter que ser tomadas para manter de pé o Município.
O Prefeito interino destacou ainda os oito anos em que atuou  na
Câmara, comentando que esperava a segunda-feira pelas conversas
e  debates  nas  sessões,  enaltecendo  a  equipe  da  Câmara,  com
servidores  novos  e  jovens,  destacando  ainda  que  alguns  criticam
salários mas quem conhece de lei e sabe o que o vereador faz sabe
que ele poderia até ganhar mais,  pois o vereador faz com que as
coisas aconteçam. Lembrou que os custos Cast,  Samu e Ciscopar
não  entravam  na  folha  e  agora  entram  e  a  sua  tendência  é  só
aumentar, então independente de quem seja o futuro Prefeito vai ter
que se falar sobre o Fapes, se assessorar com os técnicos, afirmando
em  nome  do  Prefeito  licenciado  que  está  feliz  por  estar  aqui,
agradecendo a todos os servidores do Município e os da Câmara. Em
seguida o Presidente Renato Reimann usou a palavra e destacou que
o  Prefeito  interino  é  um  ex-colega,  hoje  exercendo  a  função  de
Prefeito,  registrando  ainda  a  presença  do  Contador  da  Câmara,
Gerson  Nakamura,  apontando  a  confiança  adquirida  ao  longo  dos
anos nos servidores e a importância do trabalho que exercem e que
dá segurança ao Município. Em seguida o Presidente agradeceu as
presenças e às 15:45h deu por encerrada a audiência, da qual eu, 
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Paulo Ricardo Torres da Silveira, lavrei a presente ata resumida, que
junta-se às gravações de áudio na rede da Câmara Municipal e no
canal  do  Poder  Legislativo  no  Youtube,  sendo  assinada  pelos
vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento presentes.

 
 RENATO REIMANN                           VAGNER DELABIO 

                                      
                                                    SUELI GUERRA       
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