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Audiência da Comissão de Finanças e Orçamento  para prestação de contas das receitas
e despesas do Município de Toledo no terceiro quadrimestre de 2017.  

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 27/02/2018

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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
setembro,  outubro,  novembro  e  dezembro,  correspondentes  ao  quarto
quadrimestre de 2017, bem como o fechamento dos dados do ano. 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 Janice Salvador. 
Também  acompanharam  a  audiência  os  vereadores  Gabriel  Baierle,  Vagner
Delabio,  Valtencir  Careca,  Antônio  Zóio,  Olinda  Fiorentin,  Leandro  Moura  e
Marcos Zanetti.  Compareceu representando o Poder  Executivo o Vice-Prefeito
João  Batista  Tita  Furlan,  o  Secretário  da  Fazenda  Balnei  Rotta  e  ainda  os
servidores  contadores Milton  Endler  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 Vice-Prefeito que tomasse lugar na
mesa condutora dos trabalhos, ao lado dos demais membros da Comissão. O
Vice-Prefeito saudou a todos e informou que o Prefeito foi a Foz do Iguaçu, onde
buscaria recursos junto à Itaipu e disse que  “Temos trabalhado não digo com
escassez, mas não com a sobra de recursos que gostaríamos”. O Vice-Prefeito
relatou aos vereadores que as receitas cresceram 11,01% no ano de 2017 e a
despesa com pessoal cresceu 8,42%. O Vice-Prefeito disse ainda que a despesa
com pessoal atualmente estaria em 52,2% e espera que em breve seja trazida
abaixo do limite prudencial de 51,3%. Apontou que a saúde recebeu 28,04% ante
os 15% recomendados e a educação 25,92% ante os 25% mínimos.  O Vice-
Prefeito disse também aos vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento
que embora tenha sido divulgado que a despesa com pessoal estava em 53,45%
no início da gestão o índice na verdade estaria em 53,9% e que repasses como o
FPM tiveram queda grande e a projeção de receitas era de quase R$ 54 milhões
e na verdade foram repassados menos de R$ 52 milhões. Ainda agradeceu aos
servidores, os quais têm feito um esforço muito grande, embora a gestão esteja
privada  de pagar  adicional  de  Função Gratificada devido  à  ultrapassagem do
limite  prudencial,  assim  como  proibida  de  fazer  concurso.  Em  seguida  o
Presidente abriu a palavra aos vereadores, destacando que todos poderão falar. 

http://www.cmt.pr.gov.br/
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O  vereador  Albino  Corazza  defendeu  a  busca  de  alternativas  para  reduzir  a
despesa com pessoal, através de parcerias, afirmando que a própria Lei Orgânica
contém meio para isso. O vereador Walmor Lodi apontou que a despesa com
pessoal  baixou  quase  2  pontos  percentuais,  considerando  isso  um   trabalho
excepcional. Já a vereadora Janice parabenizou toda a equipe e disse que deve-
se conseguir obter esta redução neste índice tão propalado, o que deve gerar
condições mais adequadas no futuro. Janice disse também de sua preocupação
como  professora  com  o  gasto  de  praticamente  28%  na  saúde  e  25%  na
educação, que repercute na saúde e na sociedade como um todo, defendendo a
necessidade  de  investimento  cada  vez  maior  na  educação,  além  de  atingir
atendimento  na  saúde  que  de  fato  seja  humano  mas  esta  é  uma  grande
preocupação e deve ser preocupação da administração equacionar esta fórmula,
buscando alternativas para suprir esta deficiência de professores. O Vice-Prefeito
disse ainda que não há secretaria onde sobrem servidores e quanto à economia
avaliou  que  não  vê  caminho  que  não  seja  de  crescimento  do  Brasil,  com o
consequente aumento das receitas.  A palavra também foi  aberta  ao público e
Genésio  De Franceschi  comentou da previdência  da  Câmara que o  fundo se
considerado apenas o Legislativo teve  R$ 1,059 milhão de receita e R$ 1,155
milhão  despesa,  apontando  que  7  servidores  aposentados  consomem toda  a
receita do Fapes recolhida pelos 23 ou 24 funcionários que estão trabalhando.
Disse que isso tem que ser olhado com lupa, acrescentado que me preocupa no
futuro  isso.  Também falou  das horas  extras  no Poder  Executivo,  com R$ 6,3
milhões  de horas extras, chegando em torno de R$ 10 milhões espalhados em
outros itens das contas, comentando que a saúde é a maior responsável por este
número de hora extra. Genésio disse ainda que temos aposentados que ganham
mais que o Prefeito e isso tem que ser olhado com uma comissão interna, ou o
Ministério  Público,  pois  tem  que  ter  critério  e  isso  tem que  se  ver.  Também
comentou sobra a dívida municipal, apontando que tomar empréstimos com juros
de  8%  ao  ano  com  inflação  baixa  é  suicídio.  Se  observarmos  apenas  a
amortização há aumento mais de R$ 5 milhões, apontou.  Já o Vereador Marcos
Zanetti pediu a palavra e disse que teve que se ausentar por questão de saúde,
apresentando  sugestão  para  aumentar  receitas  e  diminuir  custos  sem  tirar
direitos, propondo que se estudasse parcerias para espaços como Centros da
Juventude, CERTIs, através de parcerias público-privadas. Comentou que o CEU
das Artes e Esportes fica próximo do CEJU, facilitando uma gestão  comum dos
espaços.  Também  falou  da  gestão  de  resíduos  da  construção  civil  feita  em
Jundiaí, relatando contanto onde o Secretário Neudi Mosconi lhe disse que está
correndo atrás, apontando que uma gestão bastante dinâmica com equilíbrio é o
que todos esperamos. O Presidente Leoclides Bisognin agradeceu e retomando a
palavra  comentou  que  a  educação  é  o  caminho  e  que  países  que   se
desenvolveram investiram 50% no setor, embora a saúde muitas vezes dê mais
votos, defendendo que Toledo proporcione este desenvolvimento através de seus
recursos  públicos. Em  seguida  agradeceu  a  todos  os  presentes  e  deu  por
encerrados os trabalhos e eu, Paulo Torres, lavrei  a presente ata resumida da
audiência,  que  está  registrada  na  íntegra  no  canal  da  Câmara  de  Toledo  no
Youtube, em https://www.youtube.com/watch?v=QZV3F31PIAc, e que segue 

http://www.cmt.pr.gov.br/


CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
    COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO        

CENTRO CÍVICO PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Rua Sarandi, nº. 1049 – Centro – CEP 85.900-030

Fone/Fax: (45) 3379-5900 www.toledo.pr.leg.br 

assinada pelos integrantes da  Comissão de Finanças e Orçamento.

 LEOCLIDES BISOGNIN        WALMOR LODI      CORAZZA NETO 

                               AIRTON SAVELLO               JANICE SALVADOR 
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