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Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte, conforme Edital de
Convocação publicado aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e
vinte, no Diário Oficial do Município de número 185, ano IX, realizou-se a
Audiência Pública da fase de discussão do Projeto de Lei nº 013.00006.2020, que
"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Curitiba para o exercício
financeiro de 2021", da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. A
Audiência Pública online foi presidida pelo Presidente da Comissão de Economia,
Finanças e Fiscalização, Vereador Paulo Rink, e participaram os demais membros
da Comissão, Vereadores Alex Rato, Dr. Wolmir, Ezequias Barros, Mauro Ignácio,
Professora Josete, Serginho do Posto, Thiago Ferro e Tito Zeglin. Consta nas notas
taquigráficas o seguinte: "O SR. PRESIDENTE:- Então, de acordo com
requerimento aprovado em Plenário pelos Srs. Vereadores, temos a Audiência
Pública da LOA 2020/2021. Bom dia a todos os Vereadores. Declaro aberta a
Audiência Pública da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, prevista
para a fase de discussão de Projetos de Lei Orçamentária para 2020/2021. Agradeço
as presenças dos Vereadores componentes da Mesa, da Comissão de Economia,
Finanças e Fiscalização, e dos demais que nos assistem, autoridades, representantes
de associações, entidades e cidadãos. Passarei agora, senhores, à leitura do edital:
"O Presidente da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Fiscalização, no
uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação da consulta pública,
debate e audiência pública da fase de discussão do projeto de lei Proposição nº
013.00006.2020, que estima a receita e fixa despesas do Município de Curitiba para
o exercício financeiro 2020/2021, prevista no Inciso I, Art. 48 da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e
Art. 44 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2000, Estatuto das Cidades, conforme
segue: consulta pública no período de 01 a 23 de outubro de 2020, por meio do link
disponível na página das redes sociais da Câmara Municipal de Curitiba; audiência
pública no dia 04 de novembro de 2020, às 9h, no Plenário da Câmara Municipal de
Curitiba ou em Sessão Plenária virtual, a depender das medidas preventivas contra
o novo coronavírus vigentes na ocasião deste evento. O link disponível está no site
da Câmara Municipal. Palácio Rio Branco, 30 de setembro de 2020. Presidente da
Comissão de Finanças, Vereador Paulo Rink." O edital de abertura da consulta
pública e convocação desta Audiência Pública, com as instruções para o acesso ao
projeto de Lei Orçamentária na internet, foi publicado no Diário Oficial do
Município nº 185, no dia 29 de setembro de 2020; no Diário da Câmara nº 10.359,
no dia 30 de setembro de 2020; na edição nº 11.499 do Jornal Bem Paraná, também
no dia 01 de outubro de 2020; ainda foi enviado um comunicado à imprensa, com a
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no dia 01 de outubro de 2020; ainda foi enviado um comunicado à imprensa, com a

divulgação desta Audiência Pública nos jornais, rádios, televisões, com sede e
sucursal em nossa Cidade. Este foi o edital e as informações de onde ele foi
publicado. Vamos agora às informações no decorrer da audiência, às informações
dos trabalhos, para os colegas Vereadores participarem desta audiência. A
audiência pública terá a duração de duas horas, com início às 9h11min e término às
11h11min. Os trabalhos obedecerão ao seguinte roteiro: na primeira parte,
apresentarei o relatório da consulta pública realizada nas regionais, por intermédio
do vídeo, com o auxílio dos meus ajudantes, das meninas e do pessoal da Comissão
de Finanças, será apresentado o relatório; na segunda parte, teremos a explanação
da Dra. Daniele Regina dos Santos, Superintendente da Secretaria Municipal de
Finanças, sobre o Projeto de Lei Orçamentaria 2020/2021, a qual fez por vídeo aos
senhores, e estará conosco na Sessão para depois esclarecer qualquer dúvida dos
Srs. Vereadores. Depois, concessão da palavra aos presentes, para comentários,
sugestões e questionamentos, na seguinte ordem: primeiro, terão direito à palavra os
Vereadores da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Fiscalização; na
segunda parte, os demais Vereadores; na terceira parte, os visitantes que enviarem
seus comentários e questionamentos pelo YouTube ou pelo e-mail da Comissão, 

; será concedido o tempo de dois minutos acomissão.economia@cmc.pr.gov.br
cada Vereador, para questionamentos, para podermos manter a palavra a todos os
colegas Vereadores. Então, iniciarei, de pronto. Vou pedir para colocarem a
apresentação na tela, do relatório da consulta pública, para que todos os Vereadores
tenham conhecimento. (Apresentação de vídeo). O SR. PRESIDENTE:- Este é o
relatório da consulta pública. A produção foi da Diretoria de Apoio às Comissões, e
a Comunicação desta Casa fez esta apresentação aos colegas e também à população.
Vamos ao primeiro slide. Resultado da Consulta Pública ao Projeto de Lei
Orçamentária, LOA, Proposição nº 013.00006.2020, feito pelo pessoal da
Comunicação e também das Comissões. Marco Legal, gestão orçamentária
participativa é prevista em lei, Estatuto das Cidades, Lei Federal nº 10.257 de 2001,
e a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101 de 2000. Em função
do coronavírus, as sugestões foram recebidas exclusivamente no ambiente digital.
Informação e cidadania. Empoderamento da população acerca das leis
orçamentárias, a criação da página Orçamento da Cidade, criação do Hotsite da
LOA 2021. Nessa primeira parte, já li para os senhores o Marco Legal. Desculpem
o problema técnico aqui, estamos tentando fazer essas audiências agora de modo
remoto.  Então, continuando, Srs. Vereadores, essa primeira tela traz o Marco(P)
Legal, que já fiz a leitura. Agora "informação e cidadania", o conteúdo didático
sobre as leis orçamentárias e a íntegra das leis, passo a passo a tramitação do
projeto e as notícias relacionadas. Então, tem ali o descritivo. Como foi feita a
divulgação? Foi exclusivamente on-line, como já lhes falei, entre os dias 01 e 23 de
outubro de 2020. Quais maneiras? Pelas redes sociais: Facebook, Instagram,
Twitter e também pelo site da Câmara, com os banners na página inicial, pop-ups
no hot site, além de notícias publicadas no site e distribuídas para a imprensa. Nas
redes, foram doze publicações divulgadas nos perfis da Câmara Municipal. Estou
lendo isso para que os senhores tenham uma ideia. Também tem uma notícia no site
no dia 23 de outubro: "Para contar para a gente o que você acha que pode melhorar
na Cidade de Curitiba? Pode ser a revitalização do jardinete, uma obra de
saneamento..." Esses foram alguns dos posts que a Câmara Municipal colocou à
disposição da população e teve muita participação aqui pela Câmara Municipal,
como os senhores poderão ver na sequência. Também tivemos reportagens, foram
três matérias divulgadas no site da Câmara, distribuídas à imprensa. "Aberta
consulta à população para definir prioridades no orçamento", "Economia admite
projeto da LOA 20/21. A consulta pública está aberta na internet", "Curitibanos tem
até o dia 23 para sugerir prioridades no orçamento". Repercussão na imprensa. A
divulgação feita pela Câmara resultou em quarenta e duas inserções publicadas pela
imprensa sobre a LOA. Na Rádio CBN, no G1 Paraná: "A Câmara Municipal abre
a consulta pública on-line para projetos..." e tem inclusive uma matéria feita pela
RPC, que na sequência mostraremos aos colegas Vereadores. Na Rádio Band
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News: "Consulta pública para o orçamento 2021 encerra hoje, dia 23 em Curitiba",
"Problemas no bairro? Curitibanos tem até sexta-feira para indicar o orçamento", na
Tribuna do Paraná. Agora vamos apresentar um vídeo do Boa Noite Paraná, que
fala da audiência pública do orçamento. (É exibido o vídeo). O SR. PRESIDENTE:
- Agora sim. Então, os senhores viram como é fácil participar, inclusive a
participação do Sr. Anderson, que falou na matéria, teve o atendimento da
Prefeitura. Então, a importância da participação. Voltando, agora temos os
resultados da consulta pública, realizada entres os dias 01 e 23 de outubro de 2020.
Tivemos mil seiscentos e trinta e cinco participantes, sendo mil seiscentos e um,
quase 98% pelo site da Câmara. Foram trinta e quatro participações pelas redes
sociais e outros canais, como veremos a seguir. As principais demandas, Srs.
Vereadores, e aí para os senhores terem conhecimento das regiões que mais
participaram da audiência pública, até para que os senhores, cada um na sua região,
possam fazer o atendimento da maneira correta à nossa população. Tivemos aí o
Boa Vista com trezentas e quarenta e cinco participações; o Cajuru com duzentas e
trinta e seis; Pinheirinho com duzentas e quinze; Matriz com cento e oitenta e duas;
Fazendinha e Portão com cento e quarenta e sete; Boqueirão com cento e vinte e
seis; Santa Felicidade com cento e catorze; Bairro Novo com noventa e cinco;
Tatuquara com setenta e sete; CIC com setenta e uma e vinte e sete não
identificaram na pesquisa o bairro. As áreas mais demandadas, para que os senhores
tenham a informação, foram: obras, 28%; segurança, 23%; saúde, 12%; educação,
11%; meio ambiente, 9%; transporte, 5%; esporte e lazer, 3%; assistência social,
3%; habitação, 3%, com quarenta e cinco participações; cultura, 2%, com trinta e
quatro participações e "não informou", infelizmente na pesquisa, dezenove
participantes, 1% não informou a área que mais demandava mudanças.
Compreendendo então as áreas, nas obras, quando você fazia a pesquisa tinha lá as
opções e obras entende-se por ruas, sinalização, construções, reformas e outros
assuntos. Na segurança entende-se que é sobre a Guarda Municipal, iluminação e
videomonitoramento. Na saúde: atendimento nas unidades e medicamentos. Na
educação: atendimento, vagas e reformas. No meio ambiente: parques, praças, rios,
áreas verdes e sobre o lixo também foi colocado na questão do meio ambiente.
Transporte: ônibus, táxis, bicicletas e pedestres. Esporte e lazer: eventos,
equipamentos, reformas e etc. Assistência social: empregos, FAS, primeiro
emprego e também outros assuntos referentes a assistência social. Na habitação:
Cohab, regularização de áreas e outros assuntos. Na cultura tivemos também muitos
questionamentos sobre eventos, cursos e equipamentos no nosso Município. Aí
como os senhores podem ver, temos um gráfico em forma de pizza, para que
tenhamos o visual da apresentação. Como já falei 28% de obras, que é o vermelho,
a segurança tem 23%, saúde 12% e outros assuntos, agora reunindo todos aqueles
assuntos somam-se 37%. Foram mil seiscentas e trinta e cinco participações da
população de Curitiba. Pedidos descritivos por área, como fizemos ali. A questão
asfalto foi a mais pedida da população, com quinhentas e três participações. Sobre a
segurança, foram cento e catorze participações. Sinalização e trânsito, cento e sete
participações. Reforma em escolas, esse é um número interessante que está em
obras, mas muitas delas foram direcionadas às escolas com sessenta e seis
participações. Calçadas, sessenta e quatro participações e "outras", temos aí
trezentas e quarenta e duas participações. Destaques dos pedidos descritivos. Nos
pedidos, como já falei das escolas quarenta e oito pedidos da Escola Municipal
Arapongas, no Novo Mundo; quarenta e seis pedidos de sinalização na Rua 29 de
Julho, no Bacacheri. Então o pessoal da rua deve ter feito uma ação em conjunto
para pedir que os Srs. Vereadores mencionem esse assunto no orçamento de 2021.
Também tivemos quarenta e dois pedidos de revitalização da Rua Santo Antônio
Tortato, Campo do Santana, Umbará. Também tivemos dezoito pedidos de
revitalização da Rua Jandevir Roberto Cecato, no Capão Raso. Algumas das
imagens recebidas, porque dessa vez, também no sistema on-line, disponibilizamos
para que a população pudesse mandar a imagem da área com problema e que
fizesse os seus comentários em cima. Então, temos aí imagens que foram mandadas
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pela população, uma pedindo a pavimentação, outra pedindo a manutenção, e a
terceira foto ali, a drenagem também na questão do pedido da população. Temos
ali, no sistema viário, dando uma opção de uma rua ali interessante para a Paulo
Gorski, e está referida no mapa também. Essas foram fotos da população enviadas
para nós, nas pesquisas e na audiência pública da consulta. Só relembrando como
ficou o calendário. De 04 a 24 de novembro: orientação para a elaboração das
emendas. Dias 18, 23 e 24 de novembro: recebimento de emendas no Plenário. Dia
01 de dezembro: análise das emendas pela Comissão de Economia, Finanças e
Fiscalização e elaboração do parecer final. Nos dias 07 e 08 de dezembro teremos a
votação do projeto da LOA em Plenário, com os colegas Vereadores. Essa é a
programação agora do orçamento 2020/2021 para votarmos e também colocarmos
emendas, se assim entenderem a necessidade. Lembrando que a Comissão de
Economia Finanças e Fiscalização tem como integrantes este Vereador que vos
fala, como Presidente e o Vereador Serginho do Posto, como Vice-Presidente. Os
integrantes da Comissão são os Vereadores Alex Rato, Dr. Wolmir, Ezequias
Barros, Mauro Ignácio, Professora Josete, Thiago Ferro e Tito Zeglin. De minha
parte era isso a informar aos colegas Vereadores. Temos agora na sequência a
apresentação da Dra. Daniele, que falará do orçamento por parte da Prefeitura. Ela
está conosco na conexão. Faremos agora a apresentação do orçamento do Carlos
Eduardo, por vídeo e a Dra. Daniele estará conosco para qualquer esclarecimento.
Agora, encerrando a minha parte, coloco o vídeo com a apresentação do Sr. Carlos
Eduardo Kukolj. O SR. CARLOS EDUARDO KUKOLJ:- Sejam todos bem-vindos 

 à Audiência da proposta da Lei Orçamentária Anual de 2021. Eu me chamo(M)
Carlos Eduardo Kukolj, sou servidor da Secretaria Municipal de Finanças,
Planejamento e Orçamento, e venho apresentar a vocês esta audiência, em
cumprimento ao Art. 44 do Estatuto das Cidades e à Lei de Responsabilidade
Fiscal. Informamos que esta audiência pública poderá ser acessada através do Portal
da Transparência, no link: ; acessando o íconewww.transparencia.curitiba.pr.gov.br
orçamentos, haverá a pasta audiência pública, que poderá ser assistida a qualquer
momento. Estamos disponibilizando os canais de comunicação, os e-mails da
Secretaria Municipal de finanças e do Instituto Municipal de Administração
Pública, no que se refere ao Fala Curitiba, como forma da sociedade interagir nesta
audiência, trazendo as suas dúvidas, sugestões e perguntas, para serem respondidas.
Começando com as previsões de receitas da Lei Orçamentária Anual de 2021, os
dados utilizados na Lei Orçamentária foram: PIB de 3,5%, nas receitas correntes;
inflação de 2,74%; entre outros índices econômicos. Houve um crescimento real
nos impostos e taxas, mas não ocorreu isso nas transferências constitucionais
correntes. Houve ajustes na taxa Selic, o que ocasionou a queda na previsão das
Receitas Patrimoniais, principalmente na remuneração de depósitos bancários do
Tesouro e do Regime Próprio de Previdência. No nosso orçamento, 57,3% são
receitas geradas no próprio Município. Temos, nessa Lei Orçamentária de 2021, as
seguintes operações de créditos incluídas: Caixa Econômica, cento e noventa
milhões, com uma operação do Finisa, para infraestrutura e saneamento; BID,
cinquenta e oito milhões, para aumento da capacidade e velocidade do Inter II;
Agência Francesa de Desenvolvimento, cinquenta e oito milhões e trezentos, para
gestão de risco climático - Caximba; NDB, quinze milhões e trezentos, para o
projeto do aumento da capacidade e velocidade do BRT do Eixo Leste/Oeste e Sul;
entre outras. Em relação às Transferências de Capital, que ocorrem pela União e
pelo Estado, para despesas de obras públicas, temos, nesse orçamento: no PAC II,
trinta e oito milhões e quinhentos, Linha Verde, BRT e Inter II; transferências do
Ministério das Cidades, da Caixa Econômica, cinquenta e oito milhões e
novecentos, voltados a drenagens; SEIL, SEMA/IAP, vinte e nove milhões e
quinhentos; entre outras. Referente ao total do orçamento, a receita bruta é nove
bilhões e sessenta e três milhões, dos quais a Receita Corrente é sete bilhões,
seiscentos e vinte milhões; a Receita de Capital, quinhentos e seis milhões; e a
Receita Intraorçamentária, novecentos e trinta e seis milhões. Dentro do grupo de
Receita Corrente, temos a Municipal, com quatro bilhões, seiscentos e trinta
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milhões; transferências da União, um bilhão, duzentos e noventa e três milhões;
transferências do Estado, um bilhão e oitenta e sete milhões; e outras transferências
no total de seiscentos e oito milhões. Quanto à Receita de Capital, no seu grupo,
temos a operação de crédito, trezentos e quarenta e nove milhões; transferências de
capital, cento e vinte e nove milhões; e outras receitas de capital, vinte e sete
milhões. Em relação às receitas totais colocadas na Lei Orçamentária Anual, temos
o seguinte panorama: Municipais, com 57,3%; provenientes do Estado, 13,7%; da
União, 17,1%; de operações de crédito, 4,3%; multigovernamentais, praticamente o
Fundeb, 7,2%; e outras transferências, pessoas físicas e pessoas jurídicas, que
seriam as doações, 0,4%. Dentre as Receitas Correntes Municipais, seus valores
líquidos, temos: o ISS principal, com dívida ativa, multas e juros, totalizando um
bilhão, duzentos e sessenta e nove milhões; o IPTU, dívida ativa e juros,
novecentos e vinte e um milhões; ITBI, trezentos e vinte e oito milhões; Imposto de
Renda Retido na Fonte, trezentos e noventa e um milhões; contribuições,
basicamente a Cosip e as contribuições do RPPS, trezentos e noventa e quatro
milhões; receitas patrimoniais, trezentos e vinte e seis milhões; taxas, duzentos e
dezoito milhões; serviços, quinhentos e setenta e cinco milhões; outras receitas,
duzentos e quatro milhões, totalizando quatro bilhões, seiscentos e trinta milhões.
Trazemos, nesse gráfico, a Receita Tributária, em valores reais, onde há o destaque
dos valores principais do ISS, estamos projetando um bilhão, duzentos e cinto
milhões, que equivale mais ou menos aos valores de 2018, que tinha um bilhão,
duzentos e oito milhões; já o IPTU, que é o outro destaque, há um crescimento
durante os exercícios, e estamos projetando oitocentos e vinte e três milhões; o
Imposto de Renda Retido na Fonte se mantém estável, com um crescimento para
trezentos e noventa e um milhões; o ITBI, estamos projetando trezentos e vinte e
oito milhões, a arrecadação nesse aqui foi um pouco pior; e a taxa de lixo, estamos
estimando em torno de cento e setenta e seis milhões, trazendo ao exercício de 2018
também. As transferências da União, nas Receitas Correntes, temos o Fundo de
Participação dos Municípios, com duzentos e oitenta e seis milhões previstos; o
Sistema Único de Saúde, novecentos e dez milhões; o Fundo Nacional de
Assistência Social, vinte e dois milhões; e o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação, sessenta e nove milhões; convênios e outras, quatro milhões,
totalizando um bilhão, duzentos e noventa e três milhões. Nas transferências do
Estado, temos o ICMS, com seiscentos e cinto milhões; o IPVA, com quatrocentos
e quatorze milhões; o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, nove milhões;
programas de saúde, cinquenta milhões; convênios e outras, sete milhões,
seiscentos e setenta e oito mil, totalizando um bilhão e oitenta e sete milhões. Nesse
gráfico, demonstramos os principais repasses constitucionais, que são as
transferências. Em destaque, em verde, o ICMS, onde percebemos a queda
constante da arrecadação em Curitiba, estamos projetando, para 2021, seiscentos e
seis milhões. Quanto ao Fundo de Participação dos Municípios, em vermelho, há
uma constante equilibrada, em valores reais, estamos projetando duzentos e
cinquenta e sete milhões de orçamento. Outras transferências, temos o Fundeb, com
quinhentos e oitenta e quatro milhões; e entre outras transferências, vinte e quatro
milhões projetados, totalizando seiscentos e oito milhões. Aqui, trazemos o
comparativo de notas fiscais emitidas nos meses de 2019, e comparando com 2020.
Percebe-se que em janeiro e fevereiro houve mais notas emitidas em 2020, em azul;
e a partir de março, devido à pandemia, começa a ter a recessão. Então, começa-se a
ter menos notas fiscais emitidas em 2020 em relação a 2019. Abril também; maio
continua nesse patamar; começa a subir um pouquinho em junho; julho também
tem um novo retrocesso; e a partir de agosto começa a dar uma melhorada. Mas
ainda assim menor do que 2019. Nesse período, de janeiro a agosto de 2019, nós
tínhamos emitido vinte e sete milhões de notas fiscais; e para esse mesmo período
de 2020, vinte milhões. Então, há um saldo negativo de seis milhões. A previsão
das despesas, no mesmo montante das receitas, para se manter o equilíbrio: o
orçamento bruto é de nove bilhões e sessenta e três milhões, com Despesas
Correntes de oito bilhões, duzentos e um milhões; Reserva de Contingência,

cinquenta e quatro milhões e seiscentos; e Despesas de Capital, oitocentos e seis



cinquenta e quatro milhões e seiscentos; e Despesas de Capital, oitocentos e seis
milhões e quinhentos. Dentro das Despesas Correntes, destacam-se o grupo de
pessoal e encargos, com quatro bilhões, quatrocentos e setenta milhões; juros e
encargos da dívida, com cinquenta e nove milhões; outras despesas para
manutenção da máquina, três milhões, seiscentos e setenta e dois. No que se refere
às Despesas de Capital, que vão trazer obras e investimentos, temos o grupo
investimentos, com seiscentos milhões; inversões financeiras, os repasses às nossas
empresas, sete milhões e quinhentos; e amortização da dívida em torno de cento e
noventa e oito milhões. Ficaram assim distribuídas as despesas para o grupo de
despesas: pessoal e encargos sociais, 49,32%; juros e encargos da dívida, 0,66%;
outras despesas correntes, 40,52%; investimentos, 6,63%; inversão financeira,
0,08%; amortização da dívida, 2,19%; e uma reserva de contingência de 0,6%.
Demonstramos nesse gráfico a evolução dos precatórios durante os exercícios, e
percebe-se que nos últimos anos esse número vem aumentando consideravelmente,
principalmente nos anos de 2018 e 2019, apresentando uma queda para os
exercícios de 2020 e 2021. No que se refere aos aportes ao Regime Próprio de
Previdência Social, temos, para 2021, quatrocentos e trinta e um milhões de
recursos a serem aportado no RPPS. Em 2020, tínhamos trezentos e cinquenta e um
milhões; estamos garantindo esse recurso no orçamento. Esse gráfico representa a
redistribuição da dívida, que ocorreu em 2017. Em verde, temos a novação, o
estoque da novação; em azul, temos as despesas de exercício anterior. Percebe-se
que nos anos subsequentes houve uma queda da despesa de exercício anterior, o
que é ótimo, porque não comprometemos o orçamento dos exercícios futuros com
despesas de exercícios passados. E quanto ao estoque da novação, em verde,
projetamos, para 2021, um estoque de vinte e três milhões ao final. Nessa tabela,
traz-se o panorama da dívida municipal, com o saldo devedor, em 2016, de
seiscentos e quatorze milhões; pago até agosto e mais as renúncias, quatrocentos e
dezoito milhões, restando um saldo devedor, em agosto, de cento e noventa e cinco
milhões; destaca-se principalmente o parcelamento do IPMC. Uma das formas
utilizada para renegociação dos créditos foram os leilões reversos, que
representaram descontos médios totais em torno de 17,34%. Então, houve um
desconto de abatimento de vinte milhões, totalizando um valor pago de noventa e
seis milhões. Esse é o nosso perfil da dívida externa, com base em agosto de 2020,
onde temos a Agência Francesa, cento e oitenta e um milhões de estoque; e de BID,
nós temos trezentos e dez milhões, setecentos e oitenta. Quanto ao perfil da dívida
interna, também com base em agosto de 2020, destacam-se o RPPS, com trezentos
e setenta e dois milhões de estoque; novação, quarenta e sete milhões; precatórios,
quarenta e sete milhões, que deve ser pago ainda nesse exercício; o INSS, com nove
milhões; Pasep, com noventa e dois milhões; dívidas com o Banco do Brasil,
cinquenta e oito milhões; Cohab, um milhão; BNDES, quinze milhões; dívidas com
a Caixa Econômica Federal, duzentos e um milhões; e com a Agência de Fomento
do Paraná, trinta e um milhões. Bom. No que se refere ao índice de despesas com
pessoal do Poder Executivo, em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal
Municipal, que retira do seu cálculo o serviço de transporte, o Fundo de
Urbanização de Curitiba, o FUC, percebemos um equilíbrio nesses exercícios, e
estamos projetando, para 2021, 42,14% da Receita Corrente Líquida. Referente a
recursos para a saúde, temos as seguintes projeções: o cálculo das receitas totalizam
quatro bilhões, quinhentos e dezoito milhões; 15% são constitucionalmente
garantidos, que representam seiscentos e setenta e sete milhões. Foram destinados,
com recursos específicos, um bilhão e quarenta e três milhões, representando um
índice previsto de 23,10%. Com as outras transferências do SUS e convênios,
totalizando mais novecentos e sessenta e cinco milhões, chegamos a uma previsão
total em saúde de dois bilhões e oito milhões. Em relação a esse gráfico,
demonstramos, na saúde, somente com recursos do Tesouro, em outras Despesas de
Custeio, um equilíbrio no inicial e na saída do orçamento. Na linha azul, temos os
valores empenhados nos últimos exercícios; e na linha cinza, o valor inicialmente
projetado, o que demonstra um equilíbrio cada vez maior entre o início do seu
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orçamento e a sua execução. Com referência a recursos para a educação, temos uma
base de aplicação de quatro bilhões, quinhentos e quarenta e oito milhões; 25% são
garantidos constitucionalmente, representando um bilhão, cento e trinta e sete
milhões. Desses, foram destinados um bilhão, duzentos e quatorze milhões,
representando 26,70%.  Se juntarmos os ganhos do Fundeb, aplicação(L)
financeira, salário educação e FNDE, mais trezentos e trinta e sete milhões,
fechamos com uma previsão total na Educação de um bilhão, quinhentos e
cinquenta e dois milhões. No orçamento da Criança e Adolescente, o OCA, temos o
seguinte panorama: ações exclusivas, cinquenta milhões, ações não exclusivas um
bilhão, oitocentos e cinquenta e oito milhões. Previsão total para Criança e
Adolescente, um bilhão, novecentos e oito milhões, que representa em torno, essa
população de criança de zero a dezessete anos, de 23% no nosso Município. Aqui
trazemos os recursos para os investimentos em obras e equipamentos, e largamos,
nessa Lei Orçamentária, com oitenta e oito milhões só dos recursos do Tesouro,
outras fontes, quinhentos e onze milhões. Temos aqui, também, as operações de
crédito, que vão virar dívidas e serão aportadas com recursos do Tesouro também,
totalizando seiscentos milhões, que representaram 6,63%. Dentro dos investimentos
de obras e equipamentos temos em destaque a complementação da Linha Verde
Norte e Sul, trecho 4.1a - Estação Solar Fagundes Varela, Estação do Atuba; trecho
2.1 - Viaduto Estação Tarumã. Ampliação da capacidade e velocidade do Inter II;
trincheira da Avenida Nossa Senhora Aparecida, com o PAC, continuidade; linha
Inter II do BID, aumento da capacidade; BRT sul e leste/oeste, mais precisamente o
Terminal Tatuquara, sua continuidade, e a complementação sul - Estação Praça do
Japão até o terminal do Pinheirinho. Projeto de gestão de risco climático, Bairro
Novo da Caximba - 29 de outubro, com recursos do AFD; dez obras de habitação
de interesse social, sessenta quilômetros de pavimentação alternativa, a
implantação; cinquenta e duas obras de circulação viária, que compreende fresa,
recape e reciclagem; Passarela do Tarumã - Praça Cova da Iria; 2,2 quilômetros de
implantação de calçadas em vias públicas; cinco quilômetros de ampliação de rede
de iluminação; cinco bacias com obras de drenagem e gestão de riscos e desastres
naturais: Barigui, Belém, Atuba Iguaçu, e Ribeirão dos Padilhas. Três obras de
drenagem e saneamento, e continuidade do plano diretor de drenagem. Temos,
também, quatro parques e bosques, com a implantação e revitalização, sendo um
Parque Geossítio e Campo do Santana, segunda etapa. Bosques Gutierrez e
Alemão, a sua revitalização; seis áreas de lazer com implantação e revitalização,
destacando-se Praça Carlos Gomes e Parque Tanguá, acessibilidade; Praça da
Ucrânia, reforma; área de lazer no Ribeirão dos Muller; área de lazer nas regionais,
melhorias e áreas de playground. Plano municipal de saneamento básico, obras de
melhoria no Parque São Lourenço; obras de melhoria no Zoológico e Jardim
Botânico, referente à sua acessibilidade; Museu de História Natural, novas
instalações; cemitérios municipais, melhorias. Temos também a geração de energia
renovável, centrais geradoras de energia, conclusão de obras; sistema de
fitorremediação na Bacia do Rio Belém, implantação; Consórcio Intermunicipal
Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, sugestão; três ecopontos para resíduos da
construção civil, sua implantação; um CMEI, Centro Municipal de Educação
Infantil, construção, Aroeira; dois CMEIs, de reforma e ampliação, na Vila
Camargo e Cajuru; quatro escolas municipais reformadas e ampliadas, Germano
Paciornick, Rita Ana, Elevir Dionísio e Margarida Orso Dalagassa; três quadras
cobertas, construção, da Raul Gelbeck e Escola Municipal Madre Maria dos Anjos
e Escola Municipal Carmem Salomão Teixeira, além do Centro de Apoio
Estratégico Educacional, sua capacitação readequação de espaços. Ainda temos três
espaços saúde, sua construção, Xapinhal, São Miguel e União das Vilas; um
equipamento de saúde, reforma e ampliação; quatro equipamentos de abastecimento
alimentar, sendo a Fazenda Urbana CIC e Tatuquara, construção; restaurante
popular do Tatuquara, construção, e Restaurante Popular da Matriz, reforma e
requalificação. Um equipamento de segurança, sua reforma; além de cento e oitenta
e quatro intervenções na circulação e sinalização de trânsito. Ainda cinco
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equipamentos sociais, reforma; equipamentos que estão em conclusão, Liceu do
Ofício, reforma e ampliação; cinco equipamentos de esporte e lazer, reforma.
Centro de esporte e lazer e Clube da Gente, reforma e ampliação; telhado CAFI
Ouvidor Pardinho e Clube da Gente Bairro Novo, e a pista do velódromo com
ampliação e reforma, além de implantação de academias ao ar livre. Três
equipamentos turísticos com revitalização, Palacete Wolf, CAT Jardim Botânico,
Torre Panorâmica; três espaços culturais, reforma e ampliação, sendo o Solar do
Barão, Moinho Rebouças e Casa Franco Giglio. Temos a região do Vale do Pinhão,
desenvolvimento da cultura do empreendedorismo, com estudos e projetos; a Rua
da Cidadania, com a construção da Rua da Cidadania da CIC e revitalização das
outras ruas da cidadania. Além disso, ainda, o programa de modernização da
administração tributária, o PMAT e qualidade da gestão pública, sua continuidade.
Dos totais dos contratos de obras na Prefeitura, temos cento e oitenta e seis
contratos concluídos entre 2017 e 2020, representando trezentos e doze milhões;
contratos em andamento noventa e sete, representando quinhentos e trinta e um
milhões; contratos aguardando ordens de serviço, empenho ou em licitação, setenta
e um milhões, totalizando quarenta e oito contatos. Temos um total de trezentos e
trinta e um contratos, totalizando novecentos e quinze milhões. Chegamos ao fim
dessa audiência pública, agradecemos a todos pela participação e desejamos a todos
um bom dia. O SR. PRESIDENTE:- Esta foi a apresentação da Prefeitura sobre o
orçamento, foi-nos mandado por vídeo, Sr. Vereadores. Antes de começar aqui, eu
tenho um ofício, mas também lembrando aos colegas Vereadores que nós vamos
dar a palavra a todos da Comissão de Economia e Finanças e, depois, aos colegas
Vereadores. Lembro que o sistema de inscrição é pelo nosso sistema do Install, para
que possamos fazer uma linha, organizando a inscrição dos colegas Vereadores.
Então, da mesma maneira que os senhores se inscrevem para discutir os projetos
pelo sistema da Câmara, façam suas inscrições para que possamos aceitar e manter
a ordem de inscritos. Então, peço a participação dos Srs. Vereadores, é um tema
superimportante, com a presença do Líder do Governo, Vereador Pier, que está
conosco aqui também em Plenário vendo as questões e as demandas que a
população está mandando para os e-mails da Comissão e pelas vias do YouTube,
pela sua participação. Também, antes de iniciar as perguntas, leio aos Srs.
Vereadores um questionamento, na verdade, um ofício que recebi da Abrasel, está
assinado pelo Sr. Nelson Goulart. "Ilmo. Sr. Paulo Rink, Presidente da Comissão de
Economia da Câmara Municipal. Prezado Presidente da Comissão de Economia da
Câmara Municipal de Curitiba. A Abrasel vem solicitar aos nobres Vereadores a
atenção ao setor de eventos, que representa quinhentos e dezessete segmentos
envolvidos que dependem, exclusivamente, dessa atividade. Sabendo que 2019 no
Brasil o setor de eventos gerou novecentos e trinta e seis bilhões de receita, nesse
período, em Curitiba, a arrecadação cresceu 9% proporcionado por esse importante
segmento na economia. Em 2020, desde março não existiu movimentação
financeira neste setor e continuará assim até o final do ano, podendo ainda se
estender em 2021. A solicitação é que a Câmara Municipal, através da Comissão de
Economia, possa isentar o IPTU de 2021 do setor de eventos para que o pagamento
do exercício de 2020 possa ser pago no próximo ano, com os parcelamentos já
previstos. Reiteramos que o nosso setor de eventos é muito importante para toda a
economia e precisa ter essa assistência para que não entre num colapso ainda maior,
o que seria muito prejudicial para toda a sociedade. Assinando o documento, o
ofício n° 0410 de 2020, o Sr. Presidente Nelson Goulart e, também, Luciano
Bartolomeu, Diretor Executivo". E ainda quero frisar que recebemos, durante a
minha apresentação e do pessoal da Prefeitura, vários e-mails das pessoas
mandando sugestões e também fazendo pedidos da questão do IPTU. Agradecer os
e-mails também: Karam Estúdios, Sr. Fabio Tortato, Júlio Guerreiro, Fábio Garcia,
Reinaldo Meirelles, também mandou aqui, Estúdio One Fotografias, Administração
de Casting e Eventos, então, toda a população participando e falando para que os
Srs. Vereadores tenham conhecimento para suas perguntas. A maioria dessas
perguntas vem direcionada na questão do IPTU. Isto posto, a inscrição dos Srs.
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Vereadores já está autorizada. Inicio com a Vereadora Josete, que é participante da
Comissão de Economia. Vereadora Josete, a senhora tem três minutos para fazer o
seu questionamento à Prefeitura para qualquer dúvida do Orçamento de 2020, 2021.
A senhora tem a palavra. A Sra. Professora Josete:- Bom dia a todos.
Primeiramente, parabenizar a apresentação do Carlos, que é sempre bastante
competente. E gostaria de fazer alguns questionamentos. Primeiramente, foi
apontada ali na apresentação uma dívida, eu queria entender melhor, em relação à
Cohab, cerca de um milhão. Então, gostaria que fosse esclarecido o que é
exatamente essa dívida. Também gostaria de saber, a receita de serviços em 2021
terá uma queda aproximada em relação à 2020, em 40%. Quais as alternativas
propostas para resolver este problema que nós identificamos? Houve um número
grande de transferências de matrículas da rede privada para a rede pública da
educação. Quais as estratégias, principalmente, pensadas para educação infantil,
uma vez que nós vimos que há a projeção da construção de um único CMEI, então,
como a gestão está pensando o atendimento a essa nova demanda? Nós temos uma
situação crônica na produção de moradias populares na Cidade de Curitiba, nós
queremos saber se haverá um aumento de investimento em relação à moradia
popular, principalmente para baixa renda, de zero a três salários mínimos? Ano
passado houve um superávit de quase um milhão, a Secretaria Municipal de
Finanças já tem ideia de como está a situação do superávit neste ano? Já há uma
previsão de quanto será esse superávit? E mais aí um questionamento que eu faço
ao Presidente da Comissão de Economia, Vereador Paulo Rink, que chegou para
nós um documento do Programa Moradia Primeiro, um projeto, na verdade, que já
existe em vários países mundo afora e que está havendo uma luta e uma
organização aqui em Curitiba também, para que esse projeto venha a ser
implementado. Nós recebemos uma correspondência e nos foi informado que seria
direcionado para a Comissão de Economia também. Ele é assinado pelo Sr. Luís
Paulo Gomes. Gostaria de saber, Sr. Presidente, se esse documento foi entregue
para a Comissão de Economia? Seria isso, obrigada. O SR. PRESIDENTE:-
Obrigado, Vereadora, pela sua participação. Concedemos a palavra ao Vereador
Serginho do Posto, fazendo um bloco de três Vereadores, para que possamos
retornar a palavra à Prefeitura. Após o Serginho farei um questionamento rápido
também, e aí continuaremos. O Sr. Sérgio R. B. Balaguer - Serginho do Posto:-
Agradeço, Sr. Presidente. Cumprimento os Vereadores presentes na Sessão,
cumprimento toda a equipe, em nome do Carlos Kukolj  e da Dra. Daniele, toda(J)
a Secretaria de Finanças, que têm feito um esforço grande para manter uma pasta
tão importante na Cidade de Curitiba, e fazendo uma apresentação muito técnica
nesse momento. A minha pergunta é bastante simples. Quanto ao valor do fundo de
reserva, observei que tivemos um aumento de cinco para 0,6% no fundo de reserva
para o próximo ano, em relação ao orçamento deste ano. E também gostaria de
saber dos recursos que foram liberados através do projeto de lei que esta Câmara
aprovou para utilização dos fundos, para fazer enfretamento da pandemia da Covid
em nossa Cidade. Se a Secretaria manterá esse esforço em utilizar os fundos já
liberados através de lei vigente, ou se nesse momento ela fará a gestão de cada
Secretaria com seu orçamento, e em uma necessidade implementará ou buscará
esses fundos para fazer aporte frente à saúde e outras necessidades relacionadas à
pandemia. Então, era apenas essa pergunta. Desejo um bom dia a todos. Devolvo a
palavra ao Presidente. O SR. PRESIDENTE:- Obrigado, Vereador Serginho do
Posto. Só para contribuir com a audiência, Vereadora Professora Josete, a senhora
mencionou sobre um ofício ou um questionamento do Sr. Luiz. A gente não
recebeu em nenhum dos meios de comunicação, tanto no YouTube quanto no e-
mail, ainda esse questionamento. Só para lhe informar que não tivemos aqui ainda o
recebimento. Durante a audiência isso ainda poderá ser feito, mas não foi feito até o
momento. Eu verifiquei com a Dani aqui e com o pessoal da Comissão, até o
momento não temos ainda esse questionamento ou esse ofício que a senhora me
questionou. Na sequência, Vereador Mauro Ignácio, o senhor tem a palavra. O Sr.
Mauro Ignácio:- Obrigado, Sr. Presidente Paulo Rink, bom dia. Eu tive um
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problema, aliás a Tim teve um problema e acabei perdendo parte da Sessão. Mas o
que eu venho perguntar, que eu tenho a dúvida, é exatamente se foram abordados os
reflexos da pandemia no orçamento de 2021. Se já existe uma estimativa com
relação à expectativa das receitas, IPTU, ISS, ITBI; certamente também com
relação ao Governo do Estado, IPVA, ICMS, que poderão ter um impacto no
orçamento futuro. E uma pergunta que eu deixo também à equipe de Finanças,
como eu disse, perdi a apresentação, e vou rever mais tarde, já que está gravada, é
com relação ao viaduto do Orleans. O Governador Ratinho Júnior e o Prefeito
Rafael Greca assinaram um convênio para a elaboração do projeto executivo da
obra, então se consta já a previsão no orçamento de 2021. Porque eu sei que está no
programa de governo do Prefeito Rafael Greca. E qual o valor provisionado para
essa obra que será feita em parceria com o Governo do Estado? Seria isso. Muito
obrigado, Presidente. O SR. PRESIDENTE:- Ok, Vereador Mauro Ignácio.
Obrigado ao pessoal que estava nos ajudando. Daniele, você nos ouve bem com
essas questões dos Vereadores? Vejo na imagem que você está com mais alguém na
sala para lhe auxiliar, só queria que mencionasse o nome de quem está com você. E,
Dani, você tem os três primeiros questionamentos, da Vereadora Professora Josete,
do Vereador Serginho do Posto, e agora esse último feito pelo Vereador Mauro
Ignácio. A senhora está com a palavra, Doutora Daniele. A SRA. DANIELE
REGINA DOS SANTOS:- Bom dia, Vereador Paulo Rink, bom dia aos demais
Vereadores. Eu estou aqui na companhia do Carlos Kukolj, que fez a apresentação.
O vídeo que vocês viram foi o vídeo colocado também à disposição da população,
de maneira geral, para a audiência pública. Vamos às respostas dos
questionamentos. Primeiro da Vereadora Professora Josete. A questão da dívida da
Cohab que aparece, Vereadora, citada na apresentação, é uma dívida de uma
garantia dada pelo Município já faz alguns anos, e já estamos na finalização desse
processo. Então, é essa garantia que aparece aí para vocês. Isso já vem de anos, de
muitos anos dentro da Prefeitura. A Receita de 2021, que a senhora coloca que cai
40%, deixe-me verificar, já voltamos nessa aqui. As transferências das matrículas,
embora tenhamos só nos CMEIs, não é exatamente o mote da nossa apresentação
aqui, teria que verificar justamente com a educação qual será a ação nesse sentido,
mas lembramos que nós temos o credenciamento para os CEIs, onde tem um
universo na ordem de cinquenta mil vagas, que poderão ser acionadas diante da
necessidade. Essas matrículas, que foram migradas da rede particular para a rede
municipal, não são somente de CMEIs, elas abrangem também o ensino
fundamental, e no ensino fundamental nós temos a disponibilidade de vagas na
própria rede da educação, que tem diminuído gradativamente o número de
matrículas. Então, há possibilidade de atender. Tanto que essas pessoas que
migraram, todas elas, de alguma forma, foram colocadas dentro das escolas. Mas
acho que a Professora Maria Silvia, Secretária da Educação, pode responder isso de
uma maneira mais adequada. No aspecto orçamentário, os recursos continuam
calibrados para a educação, e possui sim a possibilidade da construção de CMEIs,
assim como de ampliação de escola e CMEIs também. Então, orçamentariamente,
existe respaldo para a inclusão desses alunos. Moradias. Temos um acréscimo para
o ano que vem do Bairro Novo lá da Caximba. Então, lá já teremos um incremento
significativo de moradias. É um investimento bem significativo na área de
habitação. O planejamento é de construir praticamente uma cidade nova dentro
daquela região. Então, haverá, sem dúvida alguma, um incremento muito
significativo em projetos de habitação. O superávit. Nós já apresentamos um
superávit que estava em torno de quinhentos, seiscentos milhões na Câmara, e
temos uma projeção sim que o superávit deva aumentar um pouco até o final do
exercício, em função até de que nós temos várias despesas que não estão se
realizando, que, por questões claras do processo da pandemia, não podem ser
realizadas. Mas ainda assim temos um superávit, embora tenhamos tido uma queda
significativa de arrecadação, que agora começa a se reequilibrar; e os aportes que
nós tivemos do Governo Federal ajudaram a reequilibrar um pouco as finanças
públicas. E nós temos trabalhado sim um orçamento no sentido de manter
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equilibrada a questão dos valores, para que não percamos o espaço que nós já
conquistamos. Os superávits são importantes principalmente para um ano como o
ano que vem, onde temos certeza da queda da arrecadação e das dificuldades que se
aproximam. Dados que nos ajudam a manter equilibrada a ação do Município em
todos esses anos. Quanto ao Vereador Serginho do Posto, a reserva está em 0,6%
mesmo, Vereador. Porque, dentro da reserva, constam os recursos que normalmente
são utilizados pelas emendas dos Vereadores. Como nós não podemos ficar abaixo
de 0,5, então ela está em 0,6 ali, para que se façam os remanejamentos. Recursos
dos fundos. Os recursos que foram aprovados, dos fundos, Vereador, foram sim
implantados. Nós temos uma série de ações que são baseadas nos recursos que
foram implantados, mas também temos uma gestão orçamentária a fim de que
possamos garantir o equilíbrio do orçamento. Até, legalmente, nós não podemos
nos furtar a equilibrar as despesas orçamentárias com a arrecadação que nós temos.
Então, se nós temos a redução da arrecadação, nós precisamos fazer a redução
orçamentária, nem que suplantemos isso com os recursos advindos aí do superávit.
Então, em muitas Secretarias, fizemos as reduções orçamentárias e suplementamos
por superávit, para que elas pudessem fazer frente aos seus serviços. Certo? Então,
realmente, os recursos dos fundos estão sendo usados. Já vemos algumas ações
acontecendo. Você vê aí a ação do fundo de aval, por exemplo, que já está
acontecendo. Hoje, nós temos em Curitiba, pelo menos, mais de três mil
empréstimos, que já estão sendo trabalhados; boa parte deles baseada dentro do
fundo de aval. Então, está funcionando, está atendendo os microempresários. E
tínhamos certeza de que isso aconteceria. Então, é importante, acho que foi uma
ação muito importante para atender uma demanda nesse momento. Quanto ao
Vereador Mauro Ignácio: os reflexos da pandemia no orçamento. Temos uma
redução na Receita, Vereador, na ordem de cento e cinquenta milhões de reais,
projetada para o exercício do ano que vem. E é uma projeção. Nós podemos ter
ainda impactos maiores ou menores, conforme a reação que nós temos aí por vir, e
conforme ainda o desdobrar da pandemia, que não temos ainda um cenário total do
que vai acontecer. O viaduto do Orleans é um planejamento, Vereador. Realmente,
existe uma tratativa com o Governo do Estado, mas ainda não temos um convênio
firmado. Como nós não temos o convênio firmado com o Governo do Estado, por
ordem legal, nós não podemos inserir isso na Lei Orçamentária. Embora o IPPUC
esteja trabalhando, existe a conversa, existe a finalização dos projetos, mas na Lei
Orçamentária não consta porque só podemos colocar na lei aquilo que efetivamente
nós tivemos convênio tratado, para que não coloquemos uma receita que fique
aleatória na lei. Ok? Acho que eram essas as perguntas, Vereador Paulo Rink.
Podemos dar sequência às outras. O SR. PRESIDENTE:- Ok, Dani. Primeiro, quero
dar um bom dia também ao Carlos Kukolj, que eu sempre me embaralho no seu
nome, né, Carlos? Obrigado pela participação, pela apresentação que você fez.
Pergunto aos colegas Vereadores se temos aí mais questionamentos, porque a
inscrição está sendo feito pelo sistema da Câmara. Senão, já vou para leitura das
perguntas da população. Lembrando que os três integrantes da Comissão, o
Vereador Serginho do Posto, a Vereadora Professora Josete e o Vereador Mauro
Ignácio, já fizeram suas perguntas. (Pausa). Não vejo ninguém no sistema. Então,
Daniele, farei uma pergunta que recebi hoje. E hoje foi massivo aqui durante a
audiência, vários e-mails questionando, do setor; acho que o pessoal dos bares e
restaurantes, representado pela Abrasel, organizou-se de uma maneira, a sociedade
organizada fez hoje uma menção sobre a previsão do IPTU, que foi prorrogado em
alguns dos seus vencimentos no ano de 2020, e vai vir no IPTU de 2021, que está
previsto no orçamento, como vocês acabaram de apresentar. Então, a pergunta é:
"Qual é a opção que a Prefeitura pode ter para esse setor, do IPTU?" E outro
questionamento que eu vejo aqui, que é muito latente nas perguntas, é sobre o
Refic. Não temos, nesse momento, nessa peça orçamentária, nenhuma menção de
Refic. Então, qual é a intenção da Prefeitura sobre esses dois temas? São perguntas
da população, que eu também já encabeço como Presidente da Comissão de
Economia, para que possamos ter uma previsão para o ano de 2021. Mais alguma
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pergunta dos colegas Vereadores? (Pausa). Não. Então, retorno para você, Dani, e
para você, Carlos, para podermos fazer esse bate-pronto sobre esse questionamento
da participação tanto da Abrasel, como de vários outros nomes que mandaram e-
mails; depois eu faço a leitura. Tem mais uma pergunta, acho que vou aproveitar,
Dani, e fazer de uma vez só. Eu tenho mais uma pergunta aqui, do Mário Paiva. Ó,
de novo, chegou a pergunta sobre o parcelamento do IPTU para o próximo ano.
Então, seriam esses os questionamentos; o pessoal participando em massa conosco.
Daniele, com a palavra. A SRA. DANIELE REGINAS DOS SANTOS:- Bom,
Vereador. Sobre essas questões, tanto do IPTU quanto do Refic, realmente a Lei
Orçamentária não está abordando isso. Até porque nós precisamos, para fazer uma
renúncia, ter que explicar de onde vamos colocar os recursos. Como nós não temos
ainda qualificada a questão de superávit, porque o superávit só será oficializado ao
final do exercício, nós também não temos como colocar na Lei Orçamentária uma
renúncia sem poder citar o que nós vamos usar para esse tipo de ação. Existem sim
estudos para verificar as possibilidades tanto do parcelamento, quanto do Refic, do
que nós podemos trabalhar com a questão do IPTU, sem que avancemos nas
questões legais. Está se preparando isso. Até, o momento de eleição não é um
momento propício para se divulgar  ou para se colocar essa legislação, até(K)
porque você pode infringir normas eleitorais. Então, passada a eleição, finalizado o
processo eleitoral, certamente nós teremos algumas posições diferentes, que serão
colocadas para a população a respeito disso. O que eu posso dizer no momento é
que realmente existe estudo e ações para que possamos flexibilizar esse andamento,
esse processo. Mas, no momento ainda não temos, nem a finalização do superávit,
nem a finalização do processo eleitoral, que são duas coisas importantes para que
possamos tomar esse tipo de ação. Está ok? O SR. PRESIDENTE:- Ok, Daniele.
De pronto passo a palavra ao Vereador Bruno Pessuti para seu questionamento. O
SR. BRUNO PESSUTI:- Muito obrigado, Presidente Paulo Rink. Relacionado à
questão da produção de energia sustentável, que nós temos trabalhado já há alguns
anos com produção de energia aqui no Município, fizemos junto com a CGH, com
a Prefeitura de Curitiba, a primeira Central Hidrelétrica Geradora no Barigui, e
estamos, através de uma emenda parlamentar nossa, fazendo uma ali no São
Lourenço, se há uma previsão para que outra seja instalada, por exemplo, no Lago
Azul, na região sul da Cidade. E, também, aquela nossa sugestão que já foi feita
recentemente para instalação de painéis flutuantes no lago do Parque Barigui, para
que essa energia gerada pelo sol na Cidade de Curitiba possa, por exemplo,
abastecer as nossas escolas municipais, reduzindo a conta de energia das escolas
municipais, o que vai garantir inclusive uma melhoria na gestão pública. É uma
pergunta relacionada a essa produção de energia sustentável dentro do Município,
que é uma bandeira nossa de mandato. O SR. PRESIDENTE:- Obrigado, Vereador
Bruno. Com a palavra a Sra. Daniele. A SRA. DANIELE REGINA DOS SANTOS:
- Vereador, já foi enviada à Câmara a questão da criação de uma empresa de
propósito específico, que vai trabalhar as questões referentes a energias renováveis.
A princípio, essa empresa está destinada à construção da pirâmide, no Caximba,
onde vamos trabalhar a questão da energia renovável, mas a empresa tem em seu
escopo a finalidade de abranger outros projetos. Ela pode também abranger outros
projetos, à medida que for capitalizando recursos para essas ações. No orçamento
nós temos ação visando terminar as obras que já iniciaram nesse sentido, mas não
há colocação de novas obras no orçamento. Mas, a empresa de propósito é criada
justamente para que você tenha a flexibilidade de novas possibilidades dentro dos
recursos que forem arrecadando. O SR. PRESIDENTE:- Ok, Dani. Uma correção
na mensagem que eu mencionei, bares e restaurantes, o pessoal me corrigiu que é o
setor de eventos, ok? Desculpe. A mencionada questão da Abrasel é setor de
eventos, bares e restaurantes, lucro do setor de eventos na questão do IPTU que foi
o questionamento. Como você falou, por obrigações eleitorais, nós não podemos
fazer algumas menções. Pergunto aos colegas Vereadores se desejam fazer mais
perguntas sobre o orçamento de 2021, porque a Daniele está à disposição. São
pessoas qualificadas que podem nos assessorar numa peça tão importante da
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votação desta Casa. Dou a oportunidade de mais Vereadores fazerem suas
perguntas. Vereadora Josete levantou a mão, a senhora sempre interessada e
participativa, com a palavra. A SRA. PROFESSORA JOSETE:- Já que temos
tempo, vou aproveitar e fazer mais um questionamento, ok? O SR. PRESIDENTE:-
Sem problemas, Vereadora. A SRA. PROFESSORA JOSETE:- São duas questões,
na verdade. Primeiro, em relação ao projeto de gestão de risco climático. Eu queria,
não sei se é possível, se a Daniele ou o Carlos têm mais informações, se esse
projeto já... em que pé ele está, o processo licitatório, enfim, se já iniciou ou não, e
se tem alguns elementos que pudesse nos trazer mais informações. E a outra
questão que me chamou atenção são os três ecopontos para resíduos da construção
civil, se já há localização desses ecopontos, se vocês têm essa informação. Esse é
um grande problema que nós temos na Cidade, porque não é só o morador que
despeja um carrinho de mão, que não deveria, é lógico, na beira do rio ou em outro
local inadequado, mas nós temos infelizmente grandes empresas que levam
caçambas e mais caçambas a locais inadequados, inclusive, nós temos problema de
assoreamento. Vou citar um exemplo, porque acompanhei de perto, que é lá na
região da Vila Formosa, onde os córregos muitas vezes são assoreados porque são
despejados caminhões e caminhões, caçambas de resíduos de material da
construção civil. Então, gostaria de saber quais são as regiões e esses ecopontos,
qual é a capacidade mensal, não sei se vocês teriam esse dado, para recebimento
desses resíduos da construção civil. Seriam essas duas questões. O SR.
PRESIDENTE:- Perfeito, Vereadora Josete. Agora a participação do Vereador
Mauro Bobato e, na sequência, Vereador Herivelto Oliveira. Com a palavra o
Vereador Mauro Bobato. O SR. MAURO BOBATO:- Obrigado, meu amigo
Presidente Paulo Rink. Dani e Carlos, bem-vindos. Eu sei que a gente tem algumas
restrições eleitorais, o processo eleitoral está aí, mas também cabe pensar o que será
do futuro da Cidade na sequência. A gente aprovou o Fundo de Aval, não sei se
vocês podem responder isso, Dani, Carlos, o volume de pessoas que acessaram, que
a Prefeitura acabou avalizando para conseguir recursos. Se vocês conseguem me
passar isso. E sei que vai depender da próxima gestão, mas o que efetivamente está
sendo programado pela Secretaria de Finanças para o início do próximo ano. A
gente vai ter dificuldades na retomada, e aí esbarra um pouco no quesito político,
mas como o Paulo bem citou, eu tenho que acabar pensando na próxima gestão, o
que vai acontecer, como a gente está se programando para essa retomada. Existe
algum planejamento, o que a Secretaria de Finanças pensa nisso? Eu sempre pensei,
as empresas, as micro, os comerciantes têm que ser solidários, são parceiros, são
geradores de riquezas que pagam os seus tributos e têm que ser solidários junto à
Prefeitura. É uma parceria, é um casamento que tem andar, e se tem alguma
iniciativa, algum pensamento diferente. O Fundo de Aval já foi um avanço, mas eu
penso que a gente tem que projetar algumas coisas. O período foi diferente, difícil
de avaliar como a gente vai iniciar, mas se tem alguma coisa nesse sentido. Seria só
isso, Paulo. Obrigado, Dani, Carlos, parabéns pelo trabalho. O SR. PRESIDENTE:-
Com a palavra o Vereador Herivelto Oliveira para seu questionamento. O SR.
HERIVELTO OLIVIERA:- Minha internet hoje está ruim, tanto que eu perdi parte
da transmissão. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Dani, Carlos, Srs. Vereadores,
quem acompanha esta Sessão. Na verdade, eu creio que ouvi alguma coisa nesse
sentido, mas como estou dizendo, a minha transmissão está ruim. (Inaudível) ...
existe um elemento dentro das propostas para o ano que vem de revitalização do
Bosque Gutierrez. Eu gostaria de saber qual o valor que está destinado e se também
nesse valor está contemplado uma revitalização do (inaudível), o Memorial Chico
Mendes, que fica dentro do Bosque Gutierrez. O SR. PRESIDENTE:- Dani, você
conseguiu entender, porque a conexão do Vereador não estava muito boa... A SRA.
DANIELE REGINA DOS SANTOS:- Eu acho que entendi. O SR. PRESIDENTE:-
Então está bom. A senhora está com a palavra para resposta aos questionamentos
dos Vereadores. A SRA. DANIELE REGINA DOS SANTOS:- Vereadora Josete,
realmente eu não tenho esse detalhamento da Secretaria de Meio Ambiente. Eu até
fiz a pergunta aqui, mandei para a Marilza, e se ela me responder a tempo eu lhe
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retorno ainda a resposta. Mas, realmente não tenho ideia de onde vai acontecer. É
um problema significativo, a questão dos resíduos da construção civil,
principalmente na região sul da Cidade. Certamente as instalações dos pontos estão
relacionadas aonde temos os maiores problemas, mas eu ainda não tenho essa
localização. Ainda não foi colocado para mim no orçamento, às vezes até porque
realmente eles ainda não conseguiram fechar os lugares, os espaços que estão
previstos. Então, não tenho as respostas para a senhora porque realmente ainda não
tenho ideia. Se a Secretária Marilza responder eu lhe retorno. A questão do
Vereador Bobato. Realmente, Vereador, a gente sabe que o ano que vem é um ano
complexo, que a gente tendo a realização efetiva dos superávits que nós previmos
dentro do Município, certamente serão desdobrados uma série de projetos para a
retomada econômica da Cidade. Certo? Esses projetos têm relação com várias
questões, com a questão do parcelamento dos impostos, que já devem ocorrer para
todos em função da implantação do pagamento com cartões ou com empresas que
possam fazer esse parcelamento, mas a Prefeitura estuda sim a viabilidade de fazer
um parcelamento próprio. Ainda não tem essa finalização, como eu lhe disse,
porque nós não temos nem o montante final desse superávit, nem nesse período
podemos estar criando essas ações. Também estão previstos projetos da ordem, que
estão relacionados ao gasto público, Vereador. O gasto público, efetivamente, é a
forma da Prefeitura desdobrar o desenvolvimento econômico da Cidade, dirigindo o
gasto público para setores, para situações específicas, realizando os serviços que
nós temos que realizar, mas aproveitando essa realização para também incentivar
áreas específicas econômicas da Cidade. Então, há sim desenhos sendo realizados e
nós só podemos confirmar no momento que tivermos a efetiva realização do
superávit, que se dá agora no final do exercício. E a partir desse momento isso
adentra ao ano que vem já com esses projetos em andamento. E, claro que nesse
momento será dado publicidade a todas essas questões. Certo? Acredito eu que
teremos essa condição com tranquilidade para auxiliar a Cidade de Curitiba nesse
momento de retomada, uma condição que todos nós sabemos que vem de um
trabalho sério que está sendo executado com auxílio dos Vereadores, inclusive, na
organização financeira da Cidade, que nós tivemos que reorganizar. Então, esses
frutos é que nós colhemos agora, e certamente também serão colhidos pelos
curitibanos. Quanto à questão, Vereador Herivelto, do Bosque Gutierrez, realmente
está prevista uma requalificação do Bosque. Eu não tenho o valor fechado ainda,
Vereador, porque embora isso seja colocado no orçamento, tenha um valor
próximo, nós não temos ainda os projetos finalizados. Então, está se fazendo essa
projeção, esses projetos, para que a gente tenha essa requalificação para o exercício
do ano que vem. E daí esse projeto vai dizer, inclusive, se a casa está prevista ou
não está prevista nisso. Ainda não temos esse detalhamento. Não nos chegou ainda
esse detalhamento. Certo? É isso, Vereador Paulo Rink. O SR. PRESIDENTE:-
Obrigado, Dani. Não temos mais questionamentos dos Srs. Vereadores. Passo a
palavra para você e para o Carlos para as suas considerações finais. Na sequência,
não havendo mais questionamentos, já que o limite de tempo é de duas horas e
temos quase uma hora e meia, encerraremos esta audiência. A SRA. DANIELE
REGINA DOS SANTOS:- O que fica de mensagem neste ano, Vereador, e é
bastante importante, é que nós temos um ano muito atípico e muito difícil, não só
para a Cidade, mas para o mundo de uma maneira geral. Enfrentamos uma
adversidade que não esperávamos, e Curitiba conseguiu enfrentar isso de cabeça
erguida. A Cidade enfrentou isso de cabeça erguida porque tem um trabalho sério
na administração, das suas contas, das suas finanças. Recuperou, nesses últimos
quatro anos, uma Cidade numa situação lamentável, financeira, e isso nos dá a
tranquilidade de entregar  uma proposta orçamentária para o exercício do ano(V)
que vem que terá condições, totalmente, de ser executada. E isso é uma coisa que
não tínhamos há muito tempo na Cidade de Curitiba. Então, acho que é uma
sensação de trabalho bem feito, e isso é muito importante para a Cidade e para os
curitibanos de uma maneira geral. Ok? O SR. PRESIDENTE:- Eu agradeço a
Daniele, agradeço ao Carlos também, pela participação. O vídeo para que os
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