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Audiência da Comissão de Finanças e Orçamento  para demonstração e avaliação das
contas das receitas  e despesas do Município de Toledo  no segundo quadrimestre de 2017.

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 28/09/2017

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 
quatorze  horas,  foi  aberta  no  Auditório  e  Plenário  Edílio  Ferreira,  no  Edifício
Güerino Viccari, sede da Câmara Municipal, em Toledo, PR, audiência pública da
Comissão de Finanças e Orçamento para exposição pelo Poder  Executivo de
prestação de contas das receitas e despesas municipais de Toledo nos meses de
maio, junho, julho e agosto, correspondentes ao segundo quadrimestre de 2017.
A audiência foi  conduzida pela Comissão de Finanças e Orçamento,  presidida
pelo Vereador  Leoclides Bisognin,  tendo como Vice-Presidente Walmor Lodi  e
Secretário Corazza Neto, além dos vereadores membros Airton Savello  e Neudi
Mosconi, fazendo-se presente ainda o Presidente da Casa, Renato Reimann e os
vereadores  Luís  Fritzen,  Leandro  Moura,  Antônio  Zóio,  Marly  Zanete,  Marli
Gonçalves e Marcos Zanetti. O Prefeito de Toledo, Lucio de Marchi, compareceu
juntamente  com  o   Secretário  da  Fazenda  Balnei  Rotta;  do  Secretário  de
Administração Moacir Vanzzo; do Chefe de Gabinete Alceu Dal Bosco e ainda dos
servidores  contadores  Milton  Endler,  Edimilson  Lopes  da  Silveira  e  Nilson
Liberatto, Controlador Interno. O Presidente Leoclides Bisognin abriu os trabalhos
e  solicitou  ao  Secretário,  Vereador  Corazza  Neto,  a  leitura  do  edital  de
convocação da audiência. Em seguida anunciou a presença e solicitou ao Prefeito
que tomasse lugar na mesa condutora dos trabalhos. O Prefeito saudou a todos e
disse que alguns dados o preocupam e Toledo também enfrenta as dificuldades
da crise política, que afetou muitos municípios brasileiros, comentando que isso
ocorre por conta de os recursos concentrarem-se em Brasília. Lucio anunciou que
a Sanepar vai investir próximo de R$ 40 milhões em Toledo, sendo que próximo
da Linha Prata  deve ser instalada estação de R$ 29 milhões, enquanto no bairro
Coopagro  deve  ser  implantado reservatório  com capacidade de 2  milhões de
litros, num investimento de cerca de R$ 2 milhões e no Panorama também será
implantado equipamento igual, além de um pouco menor no Jardim Porto Alegre,
num investimento de R$ 1,2 milhão. O Prefeito comentou ainda dos investimentos
em transferência da estação de captação de água da Sanepar para a região da
Sanga  Manaus  e  da  recomendação  do  Ministério  Público  quanto  à  sua
localização, comentando que ali existem áreas das famílias Francescon e outras
que aguardam  a mudança para viabilizar investimentos de várias empresas e que
a Promotoria condicionou a autorização à mudança das instalações. O Prefeito
disse ainda que vai ser construído o novo CENSE-Centro de Socioeducação na
PR  317,  na  Avenida  Egydio  Gerônimo  Munaretto,  agradecendo  ainda  aos
vereadores por terem aprovado o projeto autorizando a contratação de recursos
de  R$  12  milhões   junto  à  SEDU-Secretaria  Estadual  de  Desenvolvimento
Urbano, que vai viabilizar melhorias em diversas vias públicas, principalmente as
vias com itinerários do transportes coletivo. O Prefeito destacou que apesar da
escassez de recursos estão sendo feitos investimentos, citando R$ 1,5 milhão na
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recuperação da rodovia Toledo-Nova Concórdia, que está recebendo R$ 732 mil
municipais para sua adequação, além de cerca de R$ 570 mil  para a rodovia
Novo  Sobradinho  a  Vila  Nova,  com  mais  de  R$  300  mil  municipais  para
adequações. Em seguida a mesa foi liberada para os servidores apresentarem os
números  e  todos  passaram  ao  Plenário.  Inicialmente  foram  apresentados  os
números do Poder Legislativo, que revelaram despesas correntes previstas de R$
8,93 milhões e despesas liquidadas de R$ 5,35 milhões, sendo 1,82% de gastos
com pessoal,  cujo  limite  é de 6%. Na Prefeitura de Toledo a previsão era de
receitas  de R$ 467,811 milhões,  tendo sido  arrecadados 290,295 milhões,  ou
62,05% da estimativa. Os repasses de ICMS, FPM e outros impostos estaduais e
federais  tinham previsão  de  R$  247,076  milhões  de  janeiro  a  agosto,  sendo
repassados R$ 158,352 milhões, ou 64,09% do estimado. As Receitas Correntes
ficaram em R$ 460,091 milhões e as Receitas Correntes Líquidas em R$ 378,157
milhões. Os gastos com pessoal ficaram em 53,52% e as despesas com saúde no
percentual  de  26,40% ao invés dos 15% exigidos,  e  os  gastos  em educação
atingiram 24,58%, mas devem chegar à exigência legal de 25% até o fim do ano.
Lucio também disse que Toledo não é uma ilha e a crise política brasileira afetou
muito nossa economia. Segundo o Prefeito uma equipe está estudando a Planta
de  Valores,  lembrando  que  desde  2009  um decreto  atualizou  os  valores  dos
imóveis nas transferências, mas que foi notificado pelo Ministério Público porque
um promotor tem um imóvel perto da Unioeste de valor estimado em R$ 100  mil
e pouco e um seu vizinho tem outro avaliado em R$ 750 mil. Ele disse que um
terço  dos  imóveis  está  com  o  valor  correto  porque  foram  transferidos  e
atualizados pelo valor de mercado, mas outros estão muito abaixo, porque o valor
dos  imóveis  em  Toledo  cresceu  muito  além  da  inflação  e  os  técnicos  estão
avaliando isso e depois a questão será enviada ao debate com os vereadores.
Os dados expostos também mostraram que a arrecadação projetada não foi 
atingida no segundo quadrimestre e o Vereador Luís Fritzen apontou que em 
outros anos atingia-se 98% do projetado, mas neste deve ficar em 90%, elogiando
porém o Prefeito Lucio de Marchi por ter viabilizado a reabertura do Mini Hospital, 
comentando que isto deve ter forçado o limite prudencial. O Vereador apontou 
ainda que a previsão de receitas era de R$ 559 milhões e foram arrecadados R$ 
330 milhões, sendo que já entraram a maior parte do IPTU e o grande bolo do 
IPVA e a situação continua preocupante, mas dentro da razoabilidade. O Vereador
comentou que o Fapes em dezembro não tinha R$ 220 milhões e agora tem R$ 
250 milhões, o que é uma prova de que a previdência dos servidores não é um 
saco sem fundo. O Prefeito disse que a reabertura do Mini Hospital custou sim 
recursos consideráveis, destacando a contribuição da AP-LER com recursos e 
afirmando que aquela região terá  toda uma infraestrutura de saúde pública. Lucio
de Marchi destacou ainda que muitos municípios da região fecharam seus 
hospitais e consomem suas quotas de AIHs mas os pacientes estão sendo 
enviados para Toledo sem AIHs, via judicial, no Hospital Bom Jesus e Toledo 
necessita abrir o Hospital Regional. O Prefeito apontou que o Hospital Regional 
teve liberados quarta-feira em Brasília mais R$ 400 mil para ajustes internos das 
instalações, já tendo recebido R$ 10 milhões estaduais em equipamentos, sendo 
R$ 2,6 milhões liberados recentemente pelo secretário da Saúde Caputo Neto, 
além de recursos de emendas dos deputados federais Dilceu Sperafico, Sérgio 
Souza, Zeca Dirceu, resultando em muitos investimentos que, se somados, 
ultrapassam o que foi investido na construção do HR, o qual deverá ter uma 
gestão partilhada, com contatos neste sentido com a FunPar e a ABSERH. Ao ser
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aberta a palavra ao público pelo Presidente Leoclides Bisognin, Genésio De 
Franceschi fez comentários sobre os números, apontando que o IPTU em Toledo 
não é barato, pois equivale a 67% do de Cascavel, apontando porém que já no 
ISS a arrecadação do município vizinho é 82% acima da de Toledo, sugerindo que
é preciso ver o que está acontecendo, assinalando ainda que desde 2005 a 
despesa do fundo de pensões e aposentadorias aumentou 689%, enquanto a 
folha cresceu 337% e a inflação foi de pouco mais de 100%. O Prefeito Lucio de 
Marchi comentou ainda sobre os investimentos da Sanepar que 45% da água 
consumida vem do rio Toledo e que diariamente tem recebido reclamações 
quanto ao mau cheiro da estação de tratamento de esgoto, informando que será 
implantada até março uma estação provisória que depois de inaugurada a 
estação definitiva será transferida para Guaíra. O Prefeito disse também que a 
existem dificuldades mas a economia vai ter evolução, sendo necessários mais 
alguns ajustes. O Prefeito Lucio de Marchi disse que Toledo tem excelência de 
serviços públicos, mas isso tem um custo. O Prefeito enumerou ainda que Toledo 
conta com serviços diferenciados, como o Parque das Águas, único no Paraná, 
conta com 2 dos 29 Centros da Juventude do Paraná, ou todos os 2 CERTIs do 
Paraná. O Prefeito disse ainda que Toledo tinha até há pouco 8 dos 88 
Restaurantes Populares do Brasil e dos 5.568 municípios brasileiros, mas 
custeando 70% de seu funcionamento e isso não pode. O Prefeito disse que 
juntos vamos ter que fazer mudanças necessárias pensando no futuro, pois hoje o
prefeito é o Lucio, outro vai ser no futuro, por isso é preciso tentar corrigir o 
quanto antes para colocar o Município no rumo certo. Em seguida o Presidente 
Leoclides Bisognin agradeceu a presença do Prefeito e demais e a todos que 
acompanharam e deu por encerrada a audiência pública às 15:58h e eu, Paulo 
Torres, lavrei a presente ata resumida, que está registrada em vídeo na sua 
íntegra no canal da Câmara Municipal no Youtube em 
https://www.youtube.com/watch?v=if6pd4jYVu8&t=716s.

 LEOCLIDES BISOGNIN        WALMOR LODI      CORAZZA NETO 

                               AIRTON SAVELLO               NEUDI MOSCONI  
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