
O 01 AC /SN I 

3. ORIENTAÇÃO 

L
MONTAR INFAO PARA 

TOMAR CONHECIMENIOIREGI STR ARI FALAR COM A CHEFIA I AFRC).JNDAj PROCESSAR I iNTEGRAR 1 ARLIUIVAR I 

DIFUNDIR PARA 

4. °RINS PARTICULARES: 

FICHA DE DI TRIBUICAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENT 

1. CARACTERIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

ORIGEM:  ACT/SNI 
TIPO: Ene 	N:  918/117  DATA. 	7 

c L A SS I F. C onf  	REF:I2L?43/17/C/77  
ANEXOS:  Copia de prontuá'rio.  

ASSUNTO : Jad CARLOS TOLEDO. 

tll'uTRIBUIÇÃO 	INICIAI ORIGINAL 
7' 

il 	' I 
I 

COPIAS  

Mi CHEFE 00 SNi elei CHEFE OAB/AC 

ASSESSORIA 

S 	-02 

= SC - 1  INII sc -4 

NE 	CHEFE liAB/SNI ele = SC -2 

=SC_  3 

ED sc _ 5 
me CHEFE DA AC Miei EM SC-6 

OUTROS 	0ES1INATARIOS 

RESPONSAVE PELO PREEIICHIMENTO DA FICHA 

5. PROVIDÊNCIAS FINAIS. 

I. 	_£____•:(11.10-11_- 
'Yr) a t•L'và____d 	  

ri 

FACE 

S. N. 
gr.,:el rc,,N-rrvaL. • . 

11 4 01 O 20.671 



DATA- 16 de junho de 1977 

ASSUNTO - 	JOS CART_OS T0LE.00 

'454, 
klu 

• 

Lccownwk- wchraL  

'‘‘ 

SERVIÇO NACIONAL DE INFORMA 

ACLNCIA CURITIBA 

o‘p, sA 
‘,,tx 	• ,o 

A 

ANÉ) 
Ais Êt: c; A ctpri"r 

4 	íi 2O. E 

g15:1-ãociLa 

0NQ 0918 / 117  ,AcT/ 77 

ORIGEM - 

REFERENCIA - 	TELEX No 022+3/17/AC/77, de 08 Jrni 

DIFUSÃO - 	AC/SN I 

ANEXOS - 	Cnnia de prontuá:rto C. 06 folhas  

Em atendimento ao Telex da refegncia esta ACT/SNI encaminha Copia • 
do prontlÁrio do nordinado, contendo os dados que o mesmo re g is tra 
nesta ÁCT/SN I e 
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PRONTUÁRIO N.° 11,330  
NOIWE ..... J.034..CARI012...TOLED0 

°cL 	Cf 	e..ã 	À A P,ft   	1" 	A 
PROFISSÃO Ten_Oel RiI  Eçonomj.sta 	( ESTADO CIVIL 	casado 

FILIAÇA O çrrandlo 	 FlorlAno"deaoledO 	e_Denedlta 0ruz  deaPlede 

NASCIMENTO .05-QUI-214 	Sao Paulo 	SP 

ENDEREÇO 	 

DATA 	FONTE  

Estado 	 Pala 

HISTÓRICO 

ipara constituir a Diretoria da Empresa Paranaense 
de governador PAULO PIMENTEL nomeou o prontuariado 

de Turismo - PARANATUR. 

Foi empossada ontem a Diretoria da reck-criada 
Emprega Pnranaense de Turismo - PARANATUR - tendo 
como 'ireor,o prontuariado. 
A Se creta' dos Nevicios do Interior e Justiça/ 
PR solicitou a ACT/SNI, informaçOeá a respeito 
do prontuariado, possível candidato a Prefeito Mu 
icipal de FOZ DO IGUAÇU/PR (Faixa de Fronteira) 

(ACE NQ 1078/70) 

17/04/70 IENC No 80/15/A ACT/SNI encaminhou AC/SNI cOpia do Of no 392/ 

	

71ACT/70 	70 - SIJ(PR, solicitando esclarecimentos a fim de 
atender a SIJ/PR. 
O GAB/SNI solicitou a remessa dos dados do pronta 
ariado. CACE No 1153/70) 

/Encaminhou ã AC/SNI dados referentes a.  prontuari 
o, contidos no seu "Curriculum Vitae"c:prontuári 

"Curriculum Vitae" recebido com o Of no 392/70 - 
'IJ/PR e neste Ultimo Oficio. 
Solicitou informaçBes a repto do DO Estadual:  

	

AC/SNI 	que publicou a nomcaçtlo e a data de posse do pron 
tuariado, como Prefeito Municipal de FOZ DO IMA 
/PR, cuja indicd4o fora aprovada pelo Presiden 
da Repáblica. (ACE No 2060/70) 

Informou ã AC/SNI que o prontuariado foi nomeado 
Prefeito Munioipal de FOZ 	UAÇU, pelo Decreto 
no 20.408, de 15 .7un 70, i,uj.LIca,i0 no DOE/PR, de 
24 Jun 70, 
A EOEIG inforfflou que: orla§ Wsper4s da posse do 
prontuariado, como PPefeitO de FOZ DO IGUAÇUles-
teve naquela cidade, um elemento dizendo-se assea 
sor do nominado c entlarrwido do preparar 06 fez. 
te os de sua posse en4e providenciado a reserva 

29/05/69 

03/0/69 

15/04/70 

BINFOR 
69 

BINFOR 127/ 
69 

f no 392/70 
SIJ/PR 

24/04/70 ITEX nQ 2417/ 
GAB/SNI/70 

24/04/70 ENC NO 87/15 
17/ACT/70 

08/07/70 

14/07/70 

11/08/70 

INFO No 233/ 
1 5/ACT/70 

INFO NO 024/ 
70 - EOEIG 

PB ND 542/70 

(-) 



JOSÉ CARLOp TO:,EDO 
PRONTUÁRIO N....114.330 001 (Continuação) ÇAzi 

DATA 
	

FONTE 
	

HIST ORICO 

e acomoda0es nos Hotéis 	e Cataratasoa- 
ra perto de 40 pessoas; preparado um banquete em 
um Restaurante dos mais caros da cidade e contra 
tado um taxi para o transporte de toda a comiti- 
va. Com tal aparato para a posse do novo Prefei- 
to, os políticos locais, ficaram bastante apreen 
sivos, com a possibilidade do Município ter de 
arcar com as despesas. No ver do informante, os 
festejos da posse foram, de fato, realizados 
com bastante pompa, não se coadunando com a aus- 
teriAade no trato dos bens pUblicos, ordenada R2 (-) 
la R volução de 31 Mar 64".(âCE No 2608/70) 

3/09/70 • f sino/70 	tendendo ao Of no 155/17/ACT/70, informou à ACT 
Pref Mun FOZ que as despesas da estada de 40 pessoas desloca-
O IGUAÇU/PR das a FOZ DO IGUAÇU, para assistirem a sua pos- 

se, foram da responsabilidade do prontuariado, 	!--) 
uma vez que a Prefeitura Municipal não possuia 
verba especifica para festividad es de posse. 
(ACENQ 2917/70) 

5/03/72 PB NQ 21817/ 
AC/72 

AC/SNI solicita 
pilados os dados 
tuariado estaria 
ticulares, que se 
empreendimento na 
(ACE No 923/72) 

seja aurada a veracidade e am.  
conhecidos: Consta que o pron-
cobrando 15% de comissão de pa 
propunham a renlizar qualquer 
cidade de FOZ DO IGUAÇU/PR. 

9/04/72 INFO NO 236/ itendendo ao PB No 30/ACT/72, informou que a ad- 
2-5a RMIDI ministração do prontuariado vinha sendo classifl 

cada em FOZ DO IGUAÇU, como inepta'  corrupta e 
empreguista. Vias eram as acusaçtes contra o 
Prefeito e seus auxiliares: 1) aquisição de bens 
apOs sua posse ; 2) pagamento de diárias indevi-
das a funcionario municipal, afastado das funçte 
e readmitido; 4) manutenção, casto gerente do a-
çougue de seu filh9, de funcionario municipaloa 
go pelo s cofres publicos; 5) recebimento_, por 
parte do prontuariado, da importãncia de 012.000 
°o, da firma Professor GAM&, como sua participa-
ção dm 10%, no valor do contrato assinado, para 
elaboração de Plano uiretor; 6) teria recebido 
5% de um total de 6 t250.000,00, relativos a cop.; 
pra de máquinas rodoviÉrias e caminhes para a 
Prefeitura Municipal, da firma Transparand; 7) A 
firma Mafrense, contratada para realizar a pavi-
mentação da cidad e, daria ao nominado 20% do to-
tal do contrato, contrato esse, rescindido por 
pressão da Câmara de Vereadores, dado o preço po 
demais dlevado da obra 4 8) utilizour indávidamell 
te maquinário da Prefeitura Municipal, na terra-
plenagem de terrenos  que havia adquirido, assocl 
ado a funciotjário municipal. CACE NQ 1494/72) 

8/04/72 f no DIC 72/ 
005-D da 
TRANSPARANI 

Atendendo a Of no 399/17/ACT/72, informou que 
durante o afio de 1971.e até o mes de abril de 
1972, vendeu à Prefeitura Municipal de FOZ DO 
munu, mdquinas rodovifirias e caminhes, no va 
lor total de W16.296100, sem qualq , er abati-
mento ou bonificação, (AC E No 1548/72) 



Of na 01/72' 
Cara Muni-
cipal de FOZ 
DO IGUAÇU/PR 

INFO Na 261/ 
E/2-72 - 
5A RM/DI 

Of s/ns2 79 
Cara Muni-
cipal de FOZ 
DO IGUAÇU/PR 

Of s/hQ/72 
?ref Mun de 
FOZ DO IGUA-

ÇU/PR 

INFO NQ 248/ 
17/ACT/72 

I •  DATA 

10/05/72 

FONTE 

PB NQ 662/1 
/AC /72 

I A,. 
II1STORICO 

'tendendo ao  Of n 400/17/ACT/72 remete documea 

Municipal pagou ao servidor NILTON DE OLIVEIRA, 

de Mafrense de Engenharia Limitadal  venceu a co 

a importrIncia de n4D0,004  como Lratifica00 de 
bons serviços prestados a Administração e que p 

postas apresentadas, não atenderem aos interes-

corriência pública, para pavimentaçao das ruas d 
cidade, tendo sido, posteriormente, rescindido 

1761/72) 

tação da qual se infere que: 1) a firma Socieda 

ses do município 4 2) efetivamente, o Prefeito 

contrato firmado para tanto, em virtude das pro 

engano, o pagamento constou como diárias.(ACE N 

• 

Encaminha c6pia de documentação, endereuda ao 
Governador do Estqdo do PARANX, dando ciencia 
dos problemas políticos existentes no Diretcirio 
Regional da Arena em FOZ DO IGUAÇU o qual, já 
em 08 Mar 71, indicava lista tríplice, visando a 
substituição do Prefeito JOSÉ CARLOS TOLEDO, sub 
tituição essa, reiterada em 17 Abr 72. (ACE NQ 
1891/72) 
"tendendo ao  Of na 482/17/ACT/72, informou que: 
1) realmen5e, o servidor municipal BALBINO FEâ 
BEIRA, esta trabalhando no açougue de proprieda 
de do filho do Prefeito Municipal de FOZ DO IQU 
AÇU, continuando a perceber vencimentos dos co-
fres municipais; 2) efetivamente, grande parte 
das rezes vendidas no açougue do filho do Prefe.j. 
to Municipal, eira'm abatidas clandestinamente. 
CACE NQ 1891/72) 

tendendo ao Of na 481/17/ACT/72, informou ter sã 
quirido em 1721  nas firmas NODARI e DIMASA, ma-
quinas rodoviárias, nos val ores de (i137.847,38 
e C135.000,00, respectivamênte. CACE. NQ 2158/72) 

A ACT/SNI informou à AC/SNI ter apurado que: 1) 
A Prefeitura Municipal de FOZ DO IGUAÇU adquiriu 
máquinas rodovicirias e caminh6esi  no montante de 
C2989.143,38, não teudo sido possível comprovar o 
recebimento, por parte do Cel R/1 JOSt CARLOS T.2 
LEDO, de percentagens nasoperaOes; 2) a concor-
rância pública para asfaltamento das nus da ci-
dade, vencida pela Sociedade Mafrense de Engenhâ 
ria Ltda2, foi posteriormente anulada, sob prea 
são da Camara de Vereadores; 3) o prontuariado 
mantinha funcionário municipal, pago pelos cofre 
públicos, prestando serviços no açougue do seu 
filho; 4) anteriormente, ja havia sido solicita-
da e reiterada sua substituição como Prefeito Ma 
nicipal de FOZ DO IGUAÇU, 2elo DiretOrio da ARE 
NA local; 5) outras acusaçoes a atuação do Cel 
R/1 JOSE CARLOS TOLEDO, á frente da Prefeitura 
Municipal de FOZ DO IGUAÇU são registradas na / 
INFO Na 236-E/2/72, da 5A RM/DI. 

Á AC/SNI solicitou informaçBes sobre: 12 motivos 
que justificaram a-anulação da ‘,oncorrencia pú-
blica, para o asfaltc.mento das ruas de FOZ DO 
IGUAÇU; 2) comprová ão do emprego de funcionári 

JOSá CARLOS TOLEDO 
PRONTUÁRIO INIf  11,  339 

005 
(Continuação) 

04/05/72 

13/05/72 

30/05/72 

22/06/72 

17/07/72 
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DATA FONTE HIST ORICO 

-- 
municipal, pago pelos cofres páblicos, prestando 
serviços no açougue do filho do Prefeito JOSÉ 
CARLOS TOLEDO e do abate clandestino das rezes 
destinadas ao seu açougue; 3) ampliação dos da-
dos relacionados com as acusaç3es contidas na 
INFO NQ 236-E/2 - 72 - 52  RIVDI; 4) solicitou, 
ainda, a remessa das c6pias das declaraOes 	de 
bens do prontuariado, co2respondentes ao ano de 
sua posse na Prefeitura Municipal e no ano de 
1971. (ACE NQ 2800/72) 

14/08/72 Of nQ 948/17 solicitou á Serintendencia Reçional 	a Receita 
/AC/72 Federal/9 â Região, remessa de copias 	das decla- 

raçZes de rendimentos 	e de bens do prontuaria-
do, dos =cicios de 1970, 1971 e 1972. 

14/09/72 Of nQ 211/72 Remeteu c6pia das declaraçtes de rendimentos e 
Sup Reg Rec bens do prontuariado, dos exercícios de 1970 e 
Fed/9â Regiã. 1971, esclarecendo remeter oportunamente a 	de 

1972, por se encontrar em processamento no SER- 

- 
ER°. WCENQ 3415/72) 

Of nQ 1155/ Solicitou ao  Prèfeito Municipal de FOZ DO IGUAÇU 119/10/72 
17/ACT/72 informar o que realmente ocorreu com o funciona-

rio JOSÉ LUIZ, que segundo constava, teria sido 
_ dispensado do cargo 	.111 1969 e posteriormente, em 

1971, por acordo entre o exm.Prefeito JOSÉ CARLOS 
TOLEDO e o advogado do interessado OSMAN DE eLI- 
VEIR4, teria sido readmitido fazendo jás em con- 
sequencia l  ao pagamento de 	3.500,00 de atraza- 
dos. 

19/10/72 Of nQ 1156/ Solicitou ao Prefeito Municipal de FOZ DO IGUAÇU 
17/ACT/72 informar o que realmente ocorreu em relação aos 

fatos abaixo apontados, esclarecendo inclusive, 
se efetivamente houve pagamento das despesas e 
qual o 	mon.Lnte da indenização recolhida aos cn 
fres municipais: 
1) - o então Prefeito JOSÉ CARLOS TOLEDO, assoo 
ado ao funélonário páblico municipal stano LOBA 
TO, adquiriu 	reacle terra junto ao trevo de Fe 
DO IGUAÇU, na BR -277, para construção de um ho 
te]. 
2) - Valendo-se da condição de Prefeito, teria 
determinado a terraplenagem da n.ea com mSquinas 
e operários da Prefeitura. 
3) - Posteriormente, pretendendo evitar reperc n 
sào decorrente dessa irregularidade, teria req 
rido a Prefeitura Municipal para que a execução 
do referido trabalho, fosse paga mediante 	indo 
nização. 

19/10/72 Of n52  1157/ Solicitou ao  Prefeito Municipal de FOZ DO IGUAÇ 
17/ACT/72 informar se 	o sr BALBINO FERREIRA, era fundo 

rio publico municipal, indicando, caso afirmati 
vo, qual o cargo que ocupava e remuneraçào percs, 
bida pelo mesmo. 

Solicitou também exclarecimentos a respeito da 
. veracidade de notícias, segundo as quais, BALU 

NO FERREIRA, teria prestado serviços no açougu e 
de um filho do exsprefeito JOSt CARLOS TOLEDO, 
apontando, caso afirmativo, o perídio durante o 

1 ,A • 



30/10/72 Of nQ 562/ 
(2-Pref Mun 
-,OZ DO IGUAÇt 

  

30/10/72 •f nu 563/72 
Pref Mun FOZ 
II O IGUAÇU 

  

  

27/11/72 Of Vnu/72 
frei' Mun FOZ 
DO IGUAÇU 

11/12/72 INFO Nu 496/ 
7/ACT/72 e 

JOSÉ CARLOS TOLEDO 
PRONTUÁRIO N.•1,33Q 	pn 
	 ' 

(Continuação) 

DATA 111S'1' ORICO FONTE 

qual traoalhou no referido açougue, bem .;omo em 
que'dondiOes era prestado esse serviço. 

Informou que o ex-Prefeito JOSÉ CARLOS TOLEDO, 
firmou acordo com o advogado OSMAN DE OLIVEIRã, 
reintegrando indevida ente o funcionrid interj. 
no JOSE LUIZ DOS SINT5S, em cargo equivalente ao 
que exercia na época de sua exoneração, reconhe-
cendo-lhe todos os direitos suspensos e pagando 
os atrazados reclamados, na importância de ; 
13.594,53. (ACE NQ 3924/72) 
Informou que na realidade o ex-Prefeito JOSÉ 
CARLOS TOLEDO1  construiu e instalou um açougue 
que registrou em nome de seu filho CEZAR AUGUSTO 
TOLEDO7  tendo desde o início determinado ao fun- . 
cionario BALBINO FERREIRá, motorista do Gabinet 
do Prefeito, que prestasse serviços naquele Ertta 
belecimento. (A0E NU 3925/72) 

Informou que: 1) A Prefeitura Municipal prestou 
serviços com seu maquirjrio na terr3plenagem de 
um terreno de propriedf2.de da esposn "do sr SÉRGIO 
LOBATO MACHADO. Sra.. NELCY GOMES AWRADE 3  de coa 
formidade com á Portaria ni2 3.706/72; 2) Nada 
constava naquela Prefeitura qu3 evidenciasse med, 
sivel vinculaOes de negOcios entre o ex-servido 
SÉRGIO LOBATO MACHADO e o ex-Prefeito JOSE CARLO 
TOLEDO. (ACE NQ 4171/72) 
Informou à AC/SNI que: 
1) - A anulação da concorrencia publica para os 
asfaltamento de ruas de FOZ DO IGUAÇU, vencida 
pela firma MAFRENSE, decorreu de cláusula Insert 
no pr6prio Edital de tomada de preços, conforme 
se verificava de Portaria do si' Prefeito, e da 
qual se juntou ccipia. 
2) - Realmente, o funcionrio BALBINO FER :EIRA, 
motorista do Gabinete do Prefeito, segundo suas 
prOprias declaraOes, recebeu determinação do gn 
to Prefeito Municipal, JOSÉ CARLOS TOLEDO,para 
que prestasse serviços no açougue de proprieda. 
de do seu filho CEZAR AUGUSTO TOLEDO, onde trabn 
lhou de 3 a 4 meses, continuando a perceber no,Z 
malmente os vencimentos de funcionjrio publico 
municipal. 
3) - O funciodaio JOSE 'LUIZ DOS SANTOS, já vi-
nha exerceudo desde 1965, interinamente, cargos 
na Prefeitura Municipal de FOZ DO IGUAÇU, 

Por Decreto nQ 654, de 1 2 Mai 67, foi nomeado 
para exerc.Jr, ainda Interinamente, o cargo de Ta 
soureiro, nível XIII da Prefeitura, 

Por Decreto .ncl 765/69, foi exoner,do do uadro 
de funcionjrios da Prefeitura, a contar de lu 
Out 69. Contra o ato de exoneracão, atravás do 
advogado OSMAN DE OLIVEIRA impetrou na Justiça 
uma aço de ruintegração de caro, ação essa con 
testada e pra'wicomente gr.nha pela Prefeitura. 
Entretanto o Prefeito JOS?, CARLOS TOLEDO, firmou 
um acordo com o advogario OSMAN DE OLIVEIRA, roia 
tegrando o referido funcisonjrio em cargo equiva- 
lente a que ocupava na época da exoneraçgo, re-

r  

v 

1./ 
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Jost c:J1Los TOLEDO 
PRONMA RIO 	g 330 009 (Continuaçãe CFR * 

DATA FONTE HISTORICO 

onhecendo-lhe todos os direitos, inclusive o pa 
.amento de atrasados na importanca de ,-8.594,53. 
) - Foi constatado 	que a Prefeitura Municipal 
de FOZ DO IGUAÇU, anarada no texto da Lei Muni 
cipal nQ 297 e atraves da Portaria nQ 3706/72 a 
torizou a termplenager de um terreno de proprig 
cinde da esposa 'do Sr Sr:RGIOIDBATO MACHADO, 	Sra 

• NELSI G012.3 ANDRADE, com emprego de mSquinas da 
Prefeitura Municipal, 
5) - Nada constava na Prefeitura Municipal de FOI 
DO IGUAÇU que pudesse evidenciar possível vincu 
laço de neuicios entre o ex-liervidor StRGIO L.Q 
BATO MACHADO e o Prefeito JOSE CARLOS TOLEDO, 

- 	- 15m anexo foram remetidas as ccipias de deela 
raçôes de rendimentos e bens do prontuariadoge 
lativas aos ant..9 de 19/0 e 1971. 

- Foi informató também que o prontuariado,foi 
exonerado do cargo de Prefeito Municipal de FOZ 
DO IGUAÇU, a pedido, por Decreto /IQ 2402/72,pu-
b1icado no DO do Estado do PARANX, de 17 Ago 72 
sendo nomeado para substituí-lo, por Decreto nQ 
2739, publicado no DO do Estado do PARANI. 	de 
07 Nov 72, o Ce]. R/1 - SABINO NEVES VIEIRA.  

09/03/73INF0 NQ 115/ 1 5ARM/DI informou á ACT/SNI que no dia 08 Nov 
/2 - 73 72, assumiu 	as funçOes de Prefeito Municipal de 
5QRM/DI FOZ DO IGUAÇU, o Cel R/1 SABINO NEVES VIEIRA,en-

contrando a citada Prefeitura em situação econô-
mico-financeira bastante precria. Informou ain-
da, que o e;-Prefeito de FOZ DO IGUAÇU era o Ten 
Ce. R/1 JOSE CARLOS TOLEDO , que não soube bem 
conduzir a administração em seu municipio.(A0E n.  

. 619/73) 

10/04/7.  

25/04/7 

TEXnQ217402 
/ASP/73 

OC INFO NQ 

A ASP/SNI solicitou informar o que constasse sp, 
bre o prontuariado, exm-Prefeito Municipal de FO,  
DO IGUAÇU, 

', ACT/SNI encaminha b. ASP/3/14 c6pia do prontu- 
'50/750/ACT/ rio e do "Curriculum Vitae" do nominado. 

73 

06/11/7-of nQ 671/73 2ncaminha c6pia da declaração de bens e rendimea 
3up "eg Rec tos do prontuariado, exercício de 1972.(ACE 	NQ 
Fed/94  Regiál 4042/73) 

, 


