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ANEXO 	

PiROTïCOLO 

A. 1. Foi firmado pelos Vereadores SEVERIr0 SACOMORI - MDB, bresilei_ 

ro, casado eletrecista, natural do RIO GRAI`TDE DO SUL, filho de 
Angelo Sacomori e de Mar Brida S. Sacomori, nascido aos 	cinco 
dias do mis de novembro de mil novecentos e quarenta e três, por 
tedor do 'Título de Eleitor r.g 31.347 - 468 Zona Eleitoral, re-
sidente a rua Rebouças, no 5 FOZ DO IGUAÇU/FR,vF9ANCISCO 
ji2JR.JTRwmE - MDB, brasileiro, casado, advogada, natural de PONS 
IROS3A/FR, filho de Francisco Costa Freire e de Alice Foltrani 
Freire, nascido aos vinte e seis dias do mis de fevereiro de mil 
novecentos e trinta e seis, portador do ritulo Eleitoral 	no 
22.760, 46c,  Zona Eleitoral, FOZ DO IGUAÇU/FR, residente a 	rua 
Belarmiao de Mendonça 796 - FOZ DO IGUAÇU/FR e ALW-VO 1.4BG-r:ER -
ARENA, requerimento solicitando a constituição de uma comiss"go 
Especial de Inquérito para apurar a procedência da denúncia for- 
mulada por‘:Ákaajjy-lik, 	brasileiro, solteiro, Motorista, netu. 
rel. do RIO GRA':DE DO SUL, filho de Ataide Vieira Tires e Alvori- 
aha da ''ré Tires, nascido aos 16 de Maio de 1956, portador 	do 
Titulo Eleitoral no 44.335 - 46a Zona Eleitoral, FOZ DO IGUAÇU/ 
FR; residente a rue ao 1 3/No na cidade de FOZ DO IGUAÇU/ FR, coa 
tre a Administração Municipal. ( Anexada ao FB da referincia). 

2. Como culminância dos eventos na C;mare Municipal, o requerimento 
foi votado e rejeitado ( tendo sido contrários, os três 	votos 
dos proponentes). 

3. Conforme investignSes reeliz'das pela Comissão de 	Sindicância 
Continua 	 
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uandada instaurar pelo àovernador/FR ( a que se fará referen-

cia de maneira mais pormenorizada no item "C" ) visando conhe- 

cer os fatos que motivaram a denlIncie ie s33TOR nus, 	ficou 

esclarecido que "essa petição de 'lestor Pires foi engendrada pe 
lo vereador Severino Sacomori coro ele próprio declarou. Nestor 
Pires 4 empregado do Vereador e subscreveu o requerimento pare 
que este não ficasse impedido de votar na Cámara em favor da 

criação de uma Comissão de Investigação ou de poder particirar 
da mesma." 

Concernente ao relacionamento do Prefeito com elementos do Po-

der Legislativo, salienta-se o pronunciamento efetuado por 33V1 

SACOMORI que referindo-se ao Prefeito durante sessão de Cj 
maca Municipal realizada em 1Q JUL 77, afirmou: 

••• era lamentável que a Prefeitura Municipal designasse um 
Engenheiro para comandar a corrupção no nosso -'ulicípio e esse 
Engenheiro que me refiro 4 o que está exercendo as funç3es de 
Prefeito Municiral do nosso Município, 4 o Engenheiro CL6VIS 
CU :EA 

Tal pronunciamento motivou a. denúncia ror rarte de'CMVIS CVNEA 

VIMA contra o Vereador, tendo e mesma sido oferecida pelo Re-

presentante do -inisterio Público, nor incideacia nas sanOes 
do art. 140, combinado com o art. 741, incisos II e III, do 

digo Penal ( art. 140 - Injuriar alguem, ofendendo-lhe a digni-

dade ou o decoro; art. 141, As penas .:ominadas neste capítulo 

aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes 4 cometido: ... 
II contra funcionário público, em razão de suas funçSes; III 'Ta 
presença de virias ressoas, ou por meio que facilite a divulga- 
ção da cale. 	de difamaçãlo ou da iajUris ). 
Tal denuncia foi aceita. pelo Juiz de direito, em data da 
77, achando-se atualmente em fase rrocesual. 

2. A respeito ainda do problema derelaciolamento da chefie do Po- 
der Executivo com componentes do legislativo, foi feita aborda- 

ge-a que abrangeu tal aspecto, nos ncs "5" e "b" de 	I.r?ORYAOLO 
NQ 1062/117/ACT/77, de 14 JUL 77. 

C. Os acontecimentos mais recentes e, envolvendo as denúncias contra 
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a administração r''•ica municipal referem-se ; 3indic;ncia mandada 
instaurar pelo Gavernador do Sstado do Parang'.1  em vista de 	expe- 
diente dirigido aquela autoridade pelos dirigentes da ARFA de FOZ 
DO IGUAÇU, pedindo a substituição do atual Prefeito ( CId7IS CUflÂ 
VIÂTTA ), em face da crise poli:tico-administrativa gerada pelo que 
entendem como menosprezo da administração pública municipal para 
com a classe política. 
Junto com o citado oficio os membros da ARrMA de FOZ DO IGUAÇU, en 
caminharam documentos com o objetivo de noticiar fatos compromete-
dores da normalidade e da probidade administrativa, entre elas có-

pia da denúncia formulada ao Presidente da Câmara Municipal. 
Dos pontos citados no relatrio esta Agencia destaca os seguintes, 

relacianactos com o PB da referencia: 

1. O fato que se refere ; compra. da "posse" de um terreno pela Pre 
feitura para depósito de lixo, no valor total 	Cr$ 400.000,00 
( quatrocentos mil cruzeiros), indica um inexplicável procedi-
mento do executivo municipal. 

"Alegando que a lITAIPU BIUCIONAL cercou a area destinada a des 
carga do lixo, a Prefeitura sem autorização legislativa e 	sem 
previa consulto ao =IA campramissou a compra da. "posse" de um 

terreno ocupado porW=guirjusysesUWe familiares, pagando 
de entrada a import;ncia de Cr$.50.000,00 ( cinquenta mil cru-
zeiros). 
A urg"acía, em face da surpreendente ocupação do depsito 

	de 

lixo pela ITAIPU BITIACIW7XL, teria determinado o compromisso de 
compra da posse. Mas essa premência poderia ser resolvida com 

a desapropriação de um Jmgvel adequado com pedido de 
• 

,arovisoria, na forma da lei. 
3:5 depois de efetuado o pagamento 	foi que a 

consultou o INCRA, recebendo a resposta de que este 
reconhecia a posse da família Varenholt. Contudo, a. 

foi autorizada a ocupar o imóvel rara depois tentar 

tulo de dam/alo. 
A quantia de Cr$.50.000,00 foi entregue ao engenheiro Jairo 
Oliveira, Diretor do Departamento de Obras e Serviços 	Urbanos 
da Prefeitura, e 	e 	j 	dZi nt menta para pagamento de 
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serviços, sem prazo rara aplicação. 'lealmente, o pretenso pos-
seiro recebeu esse valor, mas a Prefeitura não encontrar; uma 

forma legal para contabilizar tal despesa, posto que o adiaata 
mento foi efetuado ao arrepio do Cdigo de Contabilidade Públi-
ca da União ( artigos 69 e 71 ) e de seu Regulamento ( artigos 

267 e 298 ), bem como da Lei nc 4.320/64 ( artigo 68 ). 
Por outro lado, o Senhor Prefeito sujeitou-se a assinar um com-
promisso particular de comera e venda como se a familia Varen, 

holt fosse "legitima proprietária" do imóvel, apesar da omissão 
relativa 1 transcrição comprobatria do domínio. E o simples re 
cibo dos Cr .50.000,00 foi firmado somente por Roberto F. 	Va- 

reaholt". 

. " A questão da roca de vasos de eternit por vasos de cerâmica,  

para instalação na Avenida Brasil, implicando ao aumento do pre 
ço apresentado pela firma vencedora. da licitação, sem nova to-

mada de preços, por simples autorização do Doutor2u12......jihak 
Cardoso, 3urervisor de Desenvolvimento ',11Trbann da Prefeitura MU-
nicipal. 
-Ja realidade, a firma Jardins Tropicais Plantas - Ornamentos It 

da., venceu a tomada de preços nc 09.02.77, cujo objeto era 	a 
compra de vasos de eterait ou vimilar e plantas ja, formadas, com 
o preço de Cr.114.593,00. Mas, tendo em vista um entendimento 
entre a firma vencedora e o Doutor Décio Luiz Cardoso, o con- 
trato foi assinado ilegalmente com um acréscimo de 	Cr$ 	 
Cr$.12.348,00. Informou n Prefeitura que a diferença de 	preço 

foi computada num tinia° contrato. 

Ora, c edital previa vasos de eternit ou "similar". Mesmo 	que 
o vaso de cerÊmica seja "similar" ao de eternit, tão poderia ha 
ver acrescimo ao valor monetário. A troca não poderia repercu- 

tir sobre o preço, e muito menos por uma simples 	nquiescâacia 
de um funcionário municipal." 

3. Outra ilegalidade assinalada esta no contrato decorrente da li-
citação nc 35-02-76. 
" O objeto dg tomada de rreços era a execução de 133 suportes / 

de concreto aparente tratados com eroxi, para instalação de as- 

Continua 
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sentos de fibra de vidro ao longo da Avenida Brasil. 
Duas firmas concorreram: a Construtora Maruba Ltda. e a Constru 
tora Taquaruçu Ltda. Este apresentou uma proposta de Cr$.. 
Cr$.72.884100; aquela propS's Cr$.179.550,00. Evidentemente, ver, 
ceu a Construtora Taquaruçu, com a qual foi firmado contrato. 
Um mes depois, estranhamente, foi assinado um terno aditivo com 
n mesma firma, sem nova licitação, para execução de mais 1.280 

unidades de mgdulos de concreto aparente, tratados com epoxi, 
importando num acréscimo de Cr$.701.440,00. 
Tal aditamento ao contrato original não encontra apoio no De-
creto-Lei no 200157$  na Lei Federal no 5.456/68 e na Lei Orgâ-

nica dos !unicIptos do Paraná. Sucede que, em nosso Estado, não 
existe Lei similar à Lei no 89/72, do Estado de São Paulo ( ar- 
tigo 48 § 1Q )1  permitindo acréscimos ou supressões nas 	obras, 

serviços ou compras ate o limite de 25. T'_. do valor inicial do com 
trato. Absurdo, alem de ilegal, uma variação de quantidade aqui 

valente a quase dez vezes o número e valor do contrato 	origi- 

nal, sem nova licitação. 0 princ/plo da mutabilidade do contra-
to, indepeadeattmente de nova licitação, vigora em direito ad-
ministrativo, mas 4 claro que deve haver lei marcando um li-

mite.".. 

" Reconhecendo iL. - licitamente que não cabia aditamento ao con-

trato, o Senhor Prefeito baixou o Decreto no 7.264/77, amparan-

do-se de forma inadequada no artigo 1::'6 § 20, letra h, do Decre 
to Lei no 200/67, que reemite a dispensa de licitação em caso 

de emergência". 
4. o contrato resultante da licitação no 34-02-76. 

" O objeto da licitação era execução e instalação de 400 assen- 
tos de fibra de vidro, para colocação na Avenida Brasil, 	e 
1.200 parafusos "1/2 x 4n. 
A firma vencedora da tomada de preços foi e FISER FAB _ 
MIA E CORCIO DE PLÁSTICOS REFORÇADOS LTDA. 
O contrato foi celebvado em 17-12-76$  mas em 15-04-77 foi fir- 

mado um termo aditivo, sem nova licitação, para e aquisição de 
mais 127 assentos, acrescendo-se Cr$.31.470,00 ao valor do con- 
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trato original. 

Além ti ilegalidade do aditamento contratual, não houve o for- 
nacimento dos restantes 127 assentos. Acontece que os assentos 

referentes ao contrato original apresentaram fragilidade, no 
seu suporte, sendo colocado um reforço de ferro. For esse moti-

vo, o custo dos 127 assentos não fornecidos, objeto do ad.itamen 
to, serviu como compensação do gasto com o reforço dos assentos 
priaitivos. 
Se a firma fabricou material deficiente, a responsabilidade pe-
lo reforço era sua, na forma de legislação civil (cláusula quiri 
ta do contrnto). o caso, todavia, o município acabou pagando 
pela fragilidade do material fornecido e instalado, através de 
uma manobra ilegal e que não expressava a realidade. 

5. O preço de 78 postes destinados n Avenida Brasil, tido 	como 

exorbitante, objeto de tomada de preços nº 38-02-76. 

" Os acessÉrios para sinalização sincronizada, em tais postes, 
parece-nos justificar o elevado custo. 
s:otamos, entretanto, que o valor do contrato e de 	Cr$.. 
Cri .990.&08,70, mas as natas fiscais não conferem com os demais 
documentos contábeis, a34m de ambas ultrapassarem aquele ouan-
tum. A soma das notas fiscais atinge Cr.2.001.331,96, ao pas-
so que a soma dos documentos contábeis alcança C14.1.078.336,96. 

For outro lado, as notas fiscais ng 0014 e 0018, referidas no 

documento contábil correspondente, não foram incluídas na docu-
mentação apresentada pela Prefeitura ?unicipal. Segundo os do-

cumentos contábeis a soma dessas notas fiscais ( CrN76.505,00) 

completaria aquele total de Cr.1.0755.336,96, acima do valor do 
contrato. E essa disparidade não foi devidamente eaplicada pelo 
executivo municipal com a documentação que apresentou." 

O. Outros fatos praticados na gestão do Senhor Clgvis Cunha Vianna 

mereceramaatanção 	COMiSSg0 a  saber: 

a. " A CODWI (  Companhia de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu ) 
não esta legalmente obrigada e licitação ( artigo 125 	do 
Decreto-Lei nº 200/67), por constituir uma sociedade 	por 
pç3es e de economia mista ( V. Diário  Oficial de 19-03-74), 

PIPIA1 
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embora sobre esse tema haja muita controvérsia entre os me-
lhores intérpretes da lei. Sabemos que o nosso Tribunal de 
Contas recomenda a esses tipos de sociedade a licitação pa-
ra compras, obras e serviços, para resguardo da moralidade 
admiaistrativa. 
Apuremos que a CODE'FI tem por norma utilizar-se da licita-
ção. Foi, por sinal, o que declarou Jose Alberto  Schimidt 
seu assessor de diretoria. Aliás, em odeio, o Senhor Frefel 
to entende que a CODEFI esta sujeita ; licitação. 
No entanto, pare a execução do serviço de assentamento 	de 
blokret em ruas da cidade não realizou licitação, contrariam 
do seu sistema de trabalho, e contratou o serviço coM 	a 
HEXÁGONO CONCRETO 3 FAVIMETAOES LTDA. 
Para a dispensa de licitaçãa invocou-se o artigo 126, § 242, 
letrae d e h, do Decreto-Lei na 200/67. Segundo declaraç5es 
de Milciades Vancj,lha_Sam'aij houve Decreto estabelecendo 
urgência para as obras da Avenida Brasil. 
Ora, e inaceitável que uma firma possua li nat°ria especiali-
zação " para assentamento de blokret ou blckita"... "A IMA-
GONO, segundo o contrato, executaria o assentamento com a 
assistência técnica da BLOERET-FAVIMTAÇUS ARTICULADAS S/ 
A. 3 o Tribunal de Contas da União também jt: decidiu recente 
mente que não basta tratar-se de firma especializada para a 
dispensa de licitação. É preciso que o contrato envolva ser-
eiço inédito ou incomum (Revista de Direito Administrativo, 
23/344 ). 

Por outro lado, não havia e "emergência" aludida no 	artigo 
126 § 2;', 1  letra h, do Decreto-Lei nº 200/67. O simples apelo 
da Ass.Jciaçâo Comercial e Industrial não legitimava a dis-
pensa de licitação"... " Ademais, a '-'3X,(GONO não possui ex-
clusividade para executar no Faraná os assentamentos com o 
material patenteado pela UNI-BLOK-FAVIMENTAÇOES LTDA., e do 
qual tem concessão a ?LOKUT-PAVIMETAÇOES A-',TICUIADAS S/A., 
tanto e que, ao Distrito de santa Terezinha, está efetuando 
tal serviço por haver ganho licitação, conforme declarou Jo- 
se Alberto Schmidt, assessor de diretoria da CODEFI. 

Continua 	...o 
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1 

Pensamos, pois, que .ião havia razão legal rara dispense. de / 

licitação para assentamento de blokret ou blokito nas vias 

ou logradouros públicos de Foz do Iguaçu." 

b. " Atreves do Decreto no 1.830, de 1C de :.arco de 1976, o  U-
ni= Prefeito interpretando errÉnermente o Decreto.-Lei no 

200/67 - dispensou licitação, com base ao artigo 126, § 2Q, 
letras d e h, e mandou contratar a 111-na 	5/A - 3-G3- 

-:AUA para proceder ao levantamento e avaliação de áreas a 
serem desapropriadas, tendo em vista a implantação do Flano 
de Desenvolvimento Urbano. E o contrato foi efetivamente ce-

lebrado. 
-.5 verdade, como foi demonstr-do no item anterior, que a hi-

pStese não se ajusta á "notria especialização" e nem ao ca-
so de "emergáncia". 

Impunha-se, sem a menor dx.'..vida, a licitação. 

c. " '7P licitação no 09-02-77 houve flagrante violação ao dis - 

posto ao artigo 11+1 do Decreto-Lei n12200/67, estendido aos 

Estados membros e munic/pios pela Lei n0 5.456/68, porque um 

dos componentes da comissão de julgamento aso assinou a ata 
da reunião para abertura dos envelopes e nem o ofício comuns,  
cando ao Senhor Prefeito a decisão. 
Este homologou a decisão sem a assinatura de um dos membros, 
a Senhora Cristina -Jelena Benetti. 

Essa tomada de preços foi sacramentada apesar do ranço da nu 
lidade. " 

d. " O objeto de licitação no 35-02-76 era a execução de 	133 
suportes de concreto aparente, tratados com epoxi, para ins-

talação de assentos de fibra de vidro na Avenida Brasil. 

:ifáo houve esse tratamento com epoxi, mas cota um impermeabili 
zante a base de silicone, infr:agiado-se as normas 	contra- 

tuais, Respondeu-nos a Prefeitura, pelo seu assessor de pla-
nejamento, que houve compensação com suportes para as ferra-
gens das floreiras, permanecendo inalterado o valor do con-

trato." 

Continua 
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e. " A Prefeitura runicipal costuma inserir nos contratos 	de 
compra, obras e serviços uma clausula que lhe permite alte-
rar os quantitativos acordados, cabendo proporcional ajuste 
de preço". 

Ssse aumento ilimitado de quantitativos :ião encontra es-
teio em norma legal, ' posto que constitui urna forma de frau, 
dar o instituto da licitação, obrigando idefinidameate ma 
firma como fornecedora ou executora de serviços do municí-
pio. " 

f. " De acordo com as certid5es fornecidas pela Prefeitura nai 

nicipal, na publicidade das licitaç5es nSo houve 	integral  
cumprimentadas exigências legais. 

tomadas de preços, nSo houve comunicaçao as entidades de 
classe que representem os interessados, como estabelece 	o 
artigo 129, II, do Decreto-Lei ne 200/67, rerroduzido pela 
Lei Orggnica dos ruaiclpios ( artigo 115, r. ). 

"Tas concorrásncias peiblicas nSo houve divulgação na imprensa 
digria." e.. " De modo que essas licitaç5es, a rigor, não pa 
dariam prevalecer." 

g• " No cursadas investigaç5es vieram a tona certos fatos 	que 
comprometem a moralidade administrativa. 
O arquiteto Decio Luiz Cardoso, Supervisor de Desenvolvimen-

to Urbano da Prefeitura Yunicipal, e Jose Alberto Schimidt, 
assessor da diretoria da CODEFI, fizeram parte de uma firma 
de construç5es, topografia e agrimensura, cuja razSo social 
era arTA-CO_.;SIMUOES, TOPO3RAFIA E An :E'731nA 17DA., 	na 

evoca em que ja prestavam serviços para o executivo e para a 
CODEFI, respectivamente. 

Decio Luiz Cerdosa j; se desligou da sociedade, mas Jose Al-
berto Schimidt, caatinua, sendo seu sócio-gerente. 
Essa firma, apesar de composta por pessoas ligadas ;. Prefei-
tura e a CODEFI, chegou a executar quatro s=rviços de topo- 
grafia pare amunicipalidadel aaaceado licitaçSo, 	inclusive 
demarcação de oteamentos e levantamentos para a COEAPAR. 
Esses fatos foram confirmados pelos referidos funciongrios. 
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Iroro'sito, 
meses atras, 
uma are?, de 

Felix tirchenjo Bordin asseverou que, h; poucos 
use Alberto Schimidt prop5s o loteamento de 

sua propriedade, por intermédio da 0C':11A-CU37r: 

033, TOPWT.AFIA 3 AnnWSTRA 	iacentivando-o com PS 

facilidades que teria junto ; Prefeitura. 
Esses procedimentos, sempre foram condenados pelo decoro ed- 
ministrrtivo. 0 velho Regulamento do Cdigo de Contabilidade 
da União ( Decreto no 15.733/22 ) já os veava ( 	artigo 
779 ). 3 hoje não h; norma reguladora de regime jIlridico de 
funcionário público que permita ou considere legal e 	roral 
essa ecumulaçâo de atividade. 3, na especie examinada, 	a 
imoralidade não desaparece relo fato de Jose Alberto 3chi- 
midt ser assessor da diretoria. de uma socieade ror aç5es e - 
de economia mista ( DOD3FI )." 

J. 3m vista das ocorrencias em FOZ DO IGUAÇU, o YreJidente do Direta-
rio Municipal da ARE711, bem como o Secret2rio, respectivamente 
.UTO)TIO  SiVaaIk.   ( Reside ite ; Avenida Brsil, 1236- Aptp 1- FOZ DO 
IAÇU/FR, comerciante, casado, Filho de nt5W0 SAVARIS e 33TELIA 

CORTELINI 3AVARIS, nascido aos 23-08-23 em VERANCSPOLIS/RS, IDT. 

332/WP/FR, CFF - 004.145.069 ) a C=• IO BORDDT  ( SDQ ), renuncia-
ram e seus cargos em data de 21 MV 77. 
O Diretrio Municipal da ARENA informou que ambos renunciaram per 
" falta de entrosamento e grandes divergências de opinião entre os 
integrantes do Diretório e o Executivo Municipal ". 

	  COIMOdDênd:d1 
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CONFIDENCIAL 
sEoRETARip•GERAL DO CONSELHO 1:5 :SEGURANÇA NACIONAL 

ORIGEM DIFUSÃO 

Câmara Municipal de 
FOZ DO IGUAÇU 

AC/S N I 

ASSUNTO: 
	

Denúncia contra a Administração Municipal 
de FOZ DO IGUAÇU 

Ar_7042-Nc;-̂  c-r-Arrsol. 

DADOS CONHECIDOS 	 10 ri 4 5 0 2. 8. 77 

O Presidente da Câmara de Vereadores do municipio de FOZ DO 

IGUAÇU (PR), considerado de interesse da Segurança Nacional, en 

viou a esta Secretaria-Geral c oficio anexo (GP--Confidencial 

de 18 de julho de 1977) contendo denúncias formuladas contra a 

Administração Municipal daquele MunicTpio. 

DADOS SOLICITADOS 

a) Veracidade das denúncias formuladas 

b) Outros dados julgados úteis. 

• 

ir 

Q0 

00 
aN1 

PEDIDO DE BUSCA - N.° 	076 /51.4SC/77 

CONFIÍ)i.NCIAL 



c mura Municipal de •oz do 3guaçu 
Estado &) Paraná 

Cf. CP - Confidenciial.- 

Em 1S de julho de 1977 

nhcr Prasicente: 

Per se trtar de assunto que envolve n 

essce do prefeito Ce um Punic!pio lccalizadr,  e. Arca do segurança 

:acionei, onde se constrói obra de grande interesse para a''ação, 

cumpre o dever de dar ao conhecimento de V. Exc.-por fotect5pirs-, 

denáncia formulada contra e eirinistraçao Uunicipal de Foz do Igua 

çu, e nue ser objeto de apreciaç;o por este tecisletivo 

A nravidade dc contido na acusaçao, nos 

sunere a necessidade de que V. Exc. esteja no corrente do fto, jR 

que a repercussao local 4 bastante cirande e altamente negativa. 

Reserve a oportunidade pare apresentar 
e.* 

a V. Exa., es protestos de elevada consideraçao.- 

E47-1-varddrCo.5 2)tel.lre Teixeira - 

Presidente 

Exmo. Er. 

Presidente do Conselho de 5-egurança"'racional 

PolAcic do Planalto 

Hra 	lila /DF 

	 r 	
s`a , 	 • J 

F-o6 

.•• 	 • - ••••• 



Câmara 	unicipai de oz do 3guaçu 
Estado do Paraná. 

•,* 

k  

1. 4•••• 

4/-4. 	,• 

Us VereaCores 

atriuuiç;Ses regimentais, reT.aerem a 1..u.Áa., 	i ;usa 4ue 
se G ,.gne constituir uma omissão Lsreial cie 1ngJer11-, 	/ 

LOTT.I1S 	artigos 54-k C 51, e selic 	n: 	MiLsn,..u•;'3o L (2  
-)3/761  de l',.09.¡C(5,(ãeglment Inter.Áol, 	1.1,13iiade de a- 

purar 	procedenia Ca 	 :In 

rec, 	 jaaa .sou c;ç5fli,cesta uatz., :Jcwre rw) 
sivels irr 	 eesturf..9 c.Jentecendo • 

e' 	Asan a inte:-rr o presente re : uerirnento 

re 

. De; r°':r,e;it0 

uà 13 de juin° ()e 197! 
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ILUSTRISSIMO VEREADOR EVANDRU STELLE TEIXEIPA, PRESIDENTE DA CAMA 

RA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. 

- Polo c‘,)&4 , 

Ú.627u, 	‘2 
ci &ui/e'. ris 

cf;Yn /5.07 77 
-tia/111P 

À.,"<i, 	 P/#4 	. (sÀ• 	) • 
C ; h- 

Q 7 :1  

o 

NESTOR 	P 1 R E 5, lirasilei- 

ro, solteiro, maior, motorista, residente e domiciliado nesta ci 

dede, eleitor inscrito sob o n! 44.835 nesta 46a. Zoila Eleitoral?  

abaixo-assinado, vem respeitosamente a presença de V.S. e dos d'  
mais vereadores, para apresentar DENONCIA a este respeitável Pg 

der Legislativo Municipal, de atas tidos como ¡rrequlares  pratica 

dos pelo Senhor CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE FOZ DO IGUA 

ÇU, o que passa a fazer da seguinte forma : 

Na qualidade de eleitor deste Municiai° e como real inte—

ressado pelas coisas publicas, o ora Requerente tem acompanhado / 

de perto os trabalhos desenvolvidos pela Cámara Municipal. 

Tomou conhecimento, ainda, através da imprensa, (DOCs 1 

e 2) de atos e fatos irregulares praticado' pelo Senhor Prefeito 

Municipal de Foz do Iguaçu. 

II 	Assim inteirado, requereu junto a esta Câmara Municipal, o 

fornecimento de diversas certidoes e fotocópias de requerimentos 

e informaçoes, tendo de posse delas e, após o seu exame, conclui- 

do que efetivamente o Poder Publico Municipal praticou atos 	que 

são passiveis de apuraçao de responsabilidades por esta Camara. 
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111 	Desta forma e com tais subsídios, pasaa a Requerente a in-

dicar as irregularidades, a fim de serem convenientemente apura--

deu por esta Câmara : 

A 	- ISENÇÃO DE IMPOSTOS A FIRMA GASPARIM SEM /G CAUTELAS DE-

VIDAS E LEGAIS. 

O roder Público Municipal em data de 1G de setembro de / 

1 974, heieou o Decrete ng 1.527, atreves do qual isentou. suma- 

riamente e sem as devidas cautelas, a firma Gasparim ComÉrcio E 
	

e • 

Transportes do pagamento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer / 

Natureza. (ISSUN) 	5e 

Entendendo nao haver razão para tal, um vereador solicitei( 

se Sr Chefe do Poder PUlico Municipal que informasse a respeito, 

te. 	recebidc uma re4osta simplesmente evasiva, a qual afirmou 

eevido um erro, eis que havia se estribado nume " CERTIDAU / 

NÃO ERA EXPPESSÃO DA VERDADE." Segundu se verificou, não te 

ec e !_ çislativo qualquer outra informaç5o. O Orgeo executivo / 

ee,eue parece foi omisso em todos os sentidos, (leo tendo apurado 

-;:,-nsabllidade de quem outorgou uma certi:"ão mentirosa. Veri 

;ic u-ee que o Poder Publico Municipal concedeu isenção ser es de 

vidas cautelas legais. N"ão apurou, ao que se sabe, 	re.ponsabili, 

dede da firma UNICON, a qual forneceu uma certidão faisa ao órgão 
. 	 . 

eubleco. Não consta no Cartório Criminal desta Comarca, qualquer 

a;ao penal promovida pela Prefeitura contra a UNICON. (DOC-:)) 

- 	EMPRÉSTIMO DE MAQUINA DA PREFEITURA PARA A FIRMA GIANELA 

O vereador Severino Sacomori, sabedor de que máquina da / 

Prefeitura esteve trabalhando para a fleme Gianeila, na pavimen-

taçac daavenida Brasil, solicitou (DOCUMENTO ng 4) informaçoes / 

ao Senhor Prefeito sobre tal fato. Na ocasião do requerimento o 

Vereador JOÃO KUSTER, líder.  do Prefeita, usou da palavra em ple-

nario, e afirmou categoricamente que "... U MAQUINÁRIO DA PRE-

FEITURA FORA CEDIDO A G1ANELLA A TÍTULO DE COLABORAÇÃO..." tudo 
conforme consta da ata (DOCUMENTO n' 5). Em resposta ao pedido / 

de informação o Poder Público Municipal informou mentirosamente 

que ".,. NAG ESTA EMPRESTANDO SUAS MAQUINAS E CAMINHÕES A FIRMA 

GIANILLA ..." (DOCUMENTO n/ 6)'Ao que se ve, o Senhor Prefeito 

2ff 
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faltou com a verdade. O fato ; inconteste, como provam as fotogrA 

fias inclusas. (DOCUMENTOS n2s 7 e 7A) Poderão ser ouvidas teste-

munhas para comprovação detal fato. Desde já indica DILERCI JENSU 

RA; TIBIRIÇA DOTTO GUIMARÃES; DILERMANDO JENSURA e outros. 

C 	- COBRANÇA IRREGULAR  DE TAXA DA SANEPAR  DOS FAVELADOS  - 

O servidor municipal CARLOS MENDES TABORDA teria subscrito 

um recado em papel timbrado da Prefeitura Municipal de Fozdo IguA 

çu, dirigido aos favelados de nossa cidade, tentando cobrar a im-

oort;incia de Cr$ 4.85.PM como taxa de consumo d'água referente / 

ao mes de FEVEREIRO. J'Org'áo público municipal confirmou tal pra-

cedimento que se afigu0 ilegal. Constatou-se posteriormente que 

a contra apresentada por CARLOS MENDES TABORDA, no valor de Cr$ 

4.875,00 *a realidade éra de Kr$ 2.130,00. (SANEPAR - Localizaçao 

017-02-0042.1-00600-5). (DOCS 8, BA e DB) 

D 
	

VASOS COLOCADOS  NO MOBILIÁRIO DA AVENIDA BRA5IL  - 

Pela informação prestada pelo Senhor Prefeito Municipal, / 

foram fornecidos 2.240 vasos ornamentais para a avenida Brasil. / 

Ocorre que contador os vasos lá existentes, foram encontrados sá 

1.967 vasos, faltando portantr„ 273 (DUZENTOS E SETENTA E TRES). 

Onde estão ? Por que não informou o Senhor Prefeito essa diferen-

ça ? (DOCUMENTOS 9 e 9A) 

E - AQUISIÇXO  DE DIRE. e2~1112 INEXISTENTE  - 

Pela informação prestada pelo Senhor Prefeito atreves 	do 

Oficio 755/77 o Chefe do Poder Executivo Municipal afirmou que / 

adquiriu os direitos possessrios do 5: ROBERTO V. VARENHOLr, tu-

do conforme xerox que fez juntar a informaçao. No entretanto pa-

rece que o Poder Público 'data venia' mais uma vez foi um tanto / 

negligente, pois adquiriu a posse e posteriormente "...RECEBEU IN 

FORMAÇXO VERBAL DO DIRETOR DD PROJETO FUNDIÁRIO DO INCRA CASCAVEL, 

SEGUNDO A QUAL AQUELA ENTIDADE NAR ncoNtla  o SENHOR ROBERTO F. 

VARENHOLT E SUA MULHER, CIMO LEGÍTIMOS POSSEIROS DA ÁREA OBJETO 

DA TRANSAÇXU..." Por que não foram tomadas as precauções antes 

da ser paga alguma impl.rtancia aos cedentes ? E como fica o Muni- 
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cipio que deu Cr$ 50.000,00, dinheiro do povo, para quem não ti-

nha direito de recebe-los. Esta regular a contabilizaçao do va-

lor pago ? Quem restituira aos cofres públicas este dinheiro mal 

empregado .1 (DOCUMtNTOS 10/10A e 10/H) 

- AVENIDA BRASIL - TOMADA DE PREÇOS E CONCURRENCIAS - 

No tocante a avenida Brasil, mobiliário da mesma, pela do 

cumentaçao fornecida pelo Senhor Prefeito Municipal é de ser es-

clarecia° diversos pontos obscuros. 

EDITAL DE TOMADA DE PRELOS nt' 09-02-77  

Neste edital colista vasos de Eternit ou similar: A firma 

vencedora foi Jardins Tropicais com o valor de Cr$ 114.593,00. / 

Surpreendentemente surale uma carta da firma vencedora dirigida ao 

Mueiolpio,: afirmando que de acordo com entendimentos havidos com 

o UR DECIO LUIZ CARDOSO, ficou autorizada a execução com vasos de 
. 

ceramica, acrescendo mais a importancia de Cr$ /2.348,00 - Pkee 
.. 	 - 	 - 
não ser legal tal modificagao de vasos e preço. O Dr DECIO não 

tem e nunca teve poderes do município para autorizar tais modifi-

caçns, mormente porque env vive inclusive matéria financeira. 

EDITAL DE TOMADA CE PRESOS nº 35-02-76 

Refere-se a execução de 133 suportes de concreto apare te / 

tratado com "epoxi" para instalação de assentos de fibra de vi-

dro. Contados, faltam 32 pois st; foram colocados 101. Onde está o 

restante ? Ainda, se habilitaram na tomada de preços duas firmas, 

TAQUARUÇU e MARUBA. A primeira propos o preço de Cr$ 72.884,00 

A segunda propos o preço de Cr$179.550,00 

Evidentemente dee ganhou a tomada de preços a firma TAQUAR001. PQ 

rem, o que não se esplica e que menos de um mas após, sem licita-

ção ou tatuada de preços, o Poder Público Municipal necessitandr / 

implantar floreiras na malha urbana (note-se que é outro eesunto 

e que foge totalmente a Timada de Preços) contratou pr.,- Termo Adi 

tiVo a execução de 1.280 unidades módulos de conr-,:eto aparente / 

pagando pelo Termo Aditivo Cr$ 701.440,00 - Note-se que o Aditivg  

que normalmente é complementar, neste raso foi quase DEZ VEZES / 
de maior valor que o principal e originário. Do contrato e do Tei 
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mo Aditivo ressalta uma nulidade, que e a falte de testemunhas / 

do ato. 

- EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 34-02-76 - 

Ai se ve um contrato e um termo aditivo entre o Podei PAI 

blicc Municipal de Foz do Iguaçu e a firma FIBERFAS - INDUSTRIA 

E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS REFORÇADOS LTDA. 

O contrato foi firmado em data de 17 de dezembro de 1976, 

(também sem testemunhes) e no dia 15 de abril de 1977 foi feito 

um termo aditivo - Utontrato inicial adquiria os assentos e *ao 
- 

de obra para a coloc ao de 400 (QUATROCENTOS) as entos de fibra 

de vidro. O termo aditivo, em vista da necessidade, e ai se ve 

a constante falta de previsc-c do Poder Publico, adquiriu mais 

127 (LENTO E VINTE E SETE ) assentos, atndo assim sido adquiridos 

matem'aticamente 527 (QUINHENTOS E VINTE E SETE) assentos. Conta-

dos os assentos, opôs a inauguração oficial da avenida, inclusive 

ontem, foram encontrados 303 (TREZENTOS E TRES) assdntop, menos 

que os da compra inicial. fALTAM ia ASSENTOS. Não se poderá co- 

i'!:ar de estoque para reposição, pois como se justifica a compra 

recraves du Termo Aditivo da compra de mais 127 unidades ? 

- EDITAL Nº 04-01-76 - NÃO HOUVE PUBLICAÇÃO -

- MOBILIÁRIO URBANO DA AVENIDA BRASIL - 

Segundo informação a firma vencedora foi IZAIAS ZANELLA-

TO & CIA LTDA, rua Alberto Boliger 470 Curitiba. O Edital de Con 

correncia não foi publicado devidamente, tornando-e nula. 

Os preços pagos àquela firme são um tanto exorbitante e 

até mesmo, de sã consciencia, inadmissíveis. Vejamos: 5 BANCAS 

DE REVISTAS Cri 226.000,00 (MB-1), 75 LUMINÁRIAS (ML-2) 	Cri 

445.200,00. 08 MESAS COM 32 CADEIRAS (MM-1 e MM-2) custo 	de 

Cr$ 63.456,00 - Não foram colocados atas esta data. Mais 	90 

UNIDADES "dDULOS (MN-3) ILUMINADOS ao custo de Cr$ 900.000,00 - 

Observe-se que contados faltam 15 (QUINZE) unidades . Ainda emba 

ra conste como sendo todos iluminein, observou-se que tem mui-

tos medulas que não são iluminados, o que por certo baixaria o 

seu preço unitãrio. - 05 Ck'nNES TELEFONIIIAS (MC-1) ao custo / 
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de Cri 69.010,00 (O preço á absurdo). O valor apresentado por uni 

dada está completamente fora do preço de mercado. 

Chama ainda a atençSo o fato de que o contrato originário 

foi assinado em data de 04 de novembro de 1 976, no valor de exa-

tamente Cri 1.706.546,00 - Foi feito outro Termo Aditivo referente 

ao IPI, no valor de Cri 170.654,00 em 	de março de 1977. ISSO / 

EM ADMINISTRAÇÃO Pt2BLILA SIMPLESMENTE NÃO SE JUSTIFICA. Wáo cons-
tava do contrato originário tal alterw,So. Verifica-se que no con 

trato, na cláusula auprta, Paragrafo Aliso,  assim está consignado: 

" TODO E QUALQUER OW15 FISCAL OU TRABALHISTA ORIUNDO DO PRESENTE 

CONTRATO, FICARÁ A CAIRGO  DA CONTRATADA..."  Ora 3e n anus fiscal 

estava ao encargo da tONTRATADA, portando aa firma IZAIAS ZANFLLA 

TO, náo poderia ter o'Poder Público Municipal assinado Termo Adi-
tivo paro pagamento de IPI, no valor de Cri 170.654,00. 

No mesmo contrato com a firma ZANEILATO foi nomeada a fir-

ma PERRY, MCROZOWSKI S/C para proceder e fiscalização dos Servi- 

Verificu-se que aquela firma não anuiu,  tornando nulo o com-

promisso. Nau se sabe quanto pagou o Município de Foz do Iguaçu / 

para aquela firma fiscalizar. 

- TOMA:)A DE ?RECOS Nº 38-02-J6  

Os preços pagos pelos postes coloca os na avenida Brasil, / 

são simplesmente exorbitantes. Furam adquiridos 78 postes e so se 

encontram 70, faltam, portanto 08 (OITO) postes. Considere+se por 

inclivel que pareça que foram adquiridos postes (M5-3) no valor 

unitário  de Cri 37.722,70 I Existem ainda postes no valor de 

Cr$ 18.972,70 (M5-1), 	Cri 9.899,60 (MS-2) e finalmente o MS-4 

no valor de Cri 7.78,00 cada um. Isso quer dizer que a falta de 

oito (8) anidades representa uma alta soma. Onde estão os postes 

que faltam ? Como se justifica o fato de Poder Público Municipal 

ter pago a import;ncia absurda por cada poste ? 

- EXISTEM  LIXEIRAS  NA AVENIDA BRASIL  111.1 i's ÃO FORAM ADQUIRIDAS- 

Observo -se que dos contratos celebrados, não constam deles 

e aquisiteo de lixeiras. No entretanto no mobiliário da avenida / 

Brasil foram encontradas 57 (CINCOENTA E SETE) no trecho compreen 

IC 

i4` 



414 	ede Ueferimento. 
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'Ir oorOZ DO IGUAÇU 12 de Julho de 1977. 
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T.N. &á da Noa 

7 

didc entre a avenida República Argentina e avenida Jorge Schimmel 

ofeng. O preço da carta proposta, por lixeira ; de Lr$ 4.715,00 

u_r unidade. Como se justifica a existencia destas lixeiras se as 

mesmas nau furam adquiridas 7 Ouve trova 7 

Diante do exposto, e.  a pres ente os si / 

.,- querer a V5 para gut proceda a abertura de investigação, e fim 

de sezem apuradas estas irregularidades indJcadas, tomando este / 

;'-c)er Legislativo Muniuipal as providencias que se fizerem nece.,i 
s,;rias para a puniçaddos responsaveis. 

ertárie de • T 'Ia • Q. 

Caem' ' tf,  r;,mteays 
T„w:. 
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FOZ DO IGUAÇU . PARANÁ 
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'111$1* oerpagendo a principal 4411 I 

chio' 	,gffleitia oneatibicional. 
que 

"produto da arrecadação do imposto" se com-
. também, muitas recolhidas pelos contribuintes 

em razia dr liquldiçio do débito fora das é~ pri•pcias. 
parqtenato ene ponto se cinge a petição de 	rposkIlo do 
recurso extraordinário. A meu ver, tem razia oa recorrem-
tu". E depois de uma longa argumentado, conclui o seu 

a 	voto mim: "Por tudo isso, entendo que a Emenda Cons- 
titucional n° 1/69, em seu artigo 23,13°, visou a estabelecer. 

armas, um sistema de partilha, cujo objeto abrange não 
só o valor do imposto etrIete,eenee, mas de todas as par-

-Az- celas que se lhe agregam corno acessórias. e a que .erine 
direito Estados e Municípios se fizessem a arrecadado ex-
clusivamente para si. O valor considerada por esse dis-
positivo é o valor total do crédito tributário ( imposto e 
acessórios), ou seja, toda o valor que é recebido peio Estado 
roer o imposto e em virtude de: s. Nada pode ser remido, 
titulo de ressarcimento de despesas com a atividade ar- • 
nscadadora. que inclui, na sua complexidade. a Game-
radio". 

4  

I 

"3 • ; 

o 

da 
eáttracejüairla 	Chiara para que o ordeiro 
indo 4 reeponsatálidade por does modais: 

1°) O ~to teria com 	 segialdie 
isereador através de licitação, 133 módulos para 
Une de praça e depois, sem licitado, teria ad 
1.2e0 module pelo preço de 701.440,00. 

r) O Prefeito teria adquirido por licitação póblica711 
postes de sinalização por 990 mil cruzeiros, custando aipo 
poste o preço médio de trinta e nove mil cruzeiros. Segando 
o vereador, "a Córnea de Vereadores pediu infunnades 
sabre a compra e o prefeito Mio respondeu e nem dele 
maiores explicações". Agora o vereador quer que a.alatkra 
se opas e conelp explicações do prefeito de Foz. 

O ITTIVIO DE PIRAQUARA 
Falando a reportagem da GAZETA DO POVO, o prekko 

de Piraq afta. Luis Fernando afirmou que sai maincipio 
ala pude ser simplesmente aquele que fornece água potápil 
pesa a capital e assim raiá poder ie industrializa! 'para não 
poluir estas águas". 

• 

ae adstriage 	te na expansão 
eras aia eirià:erbervo, de ante na 

ad 

Sao 
e,110 

Dusato prestigia a agivus -e éãfã pala amai projetos devemos elegia diallatmeZ 
. tom a infira-estrutura ideal iirira o nono 

"Temos que p ar no Muro — disse o 

e 27 municípioà que deve seguir uma nora udu de !anão". 
"O ensino — afirmou o prefeito — é nata prefirin- 

dal na minha administração". 

11 

gentes, principalmente de trabalhadores. que%kimatlio se 
dirigindo para a área onde será construi& a 	ra hi- 
drelétrica de 'taipa, 
minhunento do Migra 

Por outro lado, aia 
fazer a saudado ao datar 
Noronha, tendo o SecistárloiA 	o Bania* trepe urna 
placa de prata ao Chefe do 19.° Distrito Sanitário. Ao 
agradecer a honraria. Fontes de Noronha fez uso da pa-
lavra. quando se referiu ao trabalho que vem sendo rea-
lizado pela Secretaria da Saúde e do Lae-Eatar Social e 
que vem trazendo beneficios não só * Região do Norte 
Pioneiro, como a todo o Parati 

A solenidade de homenagem ao Secretário Arnaldo 
Boato e médico José Fontes de Noronha. se fiaram 
presentes pe sonalidade da vida pública e privada daquela 
região, entre elas os prefeitos e vices das cidades de 
Tomazina. Japim. Quatigul. Jaboti, GtiapiramaS.711on-r4  
selheiro Mairince. Carlóplis, Cambará. Barra do freará. 
!bani. Wenceslau Brat, Santo Antonio da Platina, Ribeira° 
ClaroMibeirão do Pinhal. Jacareinho, Joaqabit Tánira.- 

Pinhaltio. Salto do Itararé. Santana do Itarad, São José da 
Boa Vista. Siqueira Campos, Arapoti, Abati* e Ja~ 

Sugestão de Turra 

a Nelson Carneiro 
O deputado Line Turra (MDB-Palmeira) encami-

nhou ontem telegrama ao seaador Nelson Carneiro su- 
gerindo que na lei ordinária do divórcio (que 	lanami- 
tini a emenda constitucional) seja incluido a faculdade do 
casal optar pela indissolubilidade do matrimónio emale 
de uma cláusula no contrato nupcial. 

"Havendo liberdade de contrito - *firmou Turra - esta 
providencia conciliará a lei com aqueles que tem senti-
mento antidivorcista, afastando positive' preocupado que 
poderá ser uma barreira a formação do lar". 

O deputado do MDB acredita que a lei ordinária 
poderá também fixar a faculdade dos casamentos ante-
riores a vigéncia terem inseridos também COMO adiamento 
do contrato, a clausula de indissolubilidade, o que evitaria 
que o divorcio ferisse principie religiosos.  

alLITIBACRIAZZLLI 
governadorO  	do Rio Grande do. Sal. Siava Guazerá, per- 

tkipará era nossa capital do II Simpósio Nacional da Soja 
que a Assembléia Legislativa realizará de 17 a 21 de ou-
tubro, em nossa capital. O convite foi entregue pasmai-
mente peio deputado José Latam Dumont. membro da-
quela comissão especial que está organizando o condam 

Na ocasião serio debatidos aspemos da comerciali-
zelo. prbduçao e industrialização do produto ao meneio 
tempo em que serão debatidos problemas de transporte, 
ahmentado, armazenamento e comércio exterior. 

PINGA-FOGO 
Já começaram a surgir os candidatos a senador b-IMICO: o 
embaixador Roberto Campos teia sua cadeira garantida 
peio Mato Gesso. O sr. Dinarte Maria ( embora tenha afir-
mado sii disposição de não aceitar) seria homem peio Rio 
Grande do Norte. • No Paraná a detido do senador 
biônico ainda é olhada com ceticismo por &tenistas e 
ernedebistas e o único candidato declarado foi o atual 
aread Mattos Leão. • O presidente do MDB, Eodidies 
Sam, voltou de Brunia apostando na Constituinte. A 
Paineira ninara Cível do Tribunal de Justiça do Estado 
julgou o Mandado de -Segurança impetram. pela Cata 
Mi23Lcipal de Guarapuava contra o Poder Eaecutbio, istmo 

fulminar. sustando o projeto orçamentário do Idurrice"Wille 
te desde 1974. • Na ocanao a impetrante 

praticamente paralisando as atividades do Executivo. • 
Usando de suas atribuições, após examinar ~razoado dos 
advogados do Prefeito Nivaldo Kruguer. Manuel Antonio 
de Oliveira Franco c Guinei Montenqpn Cordeiro, o 
Presidente do Tribunal de Justiça cassou a liminar ar-
gumentando que a administração não poderia ficar a 
espera de solução para o feito. Agora, em decisão final na 
Apelação Cível 170/76, o Município de Guarapuava se 
houve vitorioso, sendo acatada a tese do escritório do prof. 
Manoel de Oliveira Franco Sobrinho e de sua equipe. • 
Falando em Maringá, o deputado federal do MDB, Walber 
Guimarães, condenou seus companheira, de partia.,  para 
lutar contra a autodissoluçao . "pois o negócio mesmo é 
continuar a luta para levar ao povo uma mensagem de es-
pero/iça". • Mais um prefeito deixa o MDB e vai ingressar 
na Arena: trata-se de Jefferson Xavier doa Santos. deito 
prefeito de iguaraçu. "Não vejo possibilidade de emiti: - 
nuar administrando o município na oposiçin, afirmou ,o 
prefeito que oito encontrou embaraços no ser partido pata 
mudar de legenda. • "Nós pregamos as P.,berdades 4-
mm—titicas — afirmou o presidente do MDB de Iguaraçu 
— Joaquim Inácio Leite — e rilho seriamos nós que mamas 
evitar a mudança de partido desejada pelo prefeito". 

Centro de Triagem ia* Enes-
EMI. 

de Wanceelan Braz, 
4:4 Jonaf Fontes de 



70E1)0 11ACACU c berniTRO 
Pipi o 	late o 'iltao przWid.o pelo Ministro Moreira 

Altas gera 	estar o F ado pagando a principal em 
demando can o preceito constitucional. 

E prcjamiguiu em seu voto: "Observo. de inicio, que a 
Oenti 	 a se adstringe a saber se na expressão consti- 
illeloual "produto da arrecadação do imposto" se com-
preendem. também, multas recolhidas pelos contribuintes 
em radio de liquidação do débito fora das épocas próprias, 
sxwquanto esse ponto se aluga a petição de interposição do 
recurso extraordinário. .11  meu ver. tem razão os recorren-
tes". E depois de uma longa argumentaçào, conclui o seu 

	

a 	voto assim. "Por tudo isso, entendo que a Emenda Cons- 
titucional n°1/(d.. em seu artigo 	8°. visou a estabelecer, 

apenas, um sistema de partilha, cujo objeto abrange não 
só o valor do imposto avido asesau. mas oe todas as par-
celas que se lhe agregam como acessórias, e a que teriam 
direito Estados e Municípios se fizessem a arrecadado ex-
clusivamente para si. O vala considerado por esse dis-
positivo é o valor total do ceifou tributário ( imposto e 

o acessórios), ou seja, todo o N.110r que é recebido peio Estado 
testar com o imposto e em virtude .,ele. Nada pode ser retirado, a 

	

Ex- 	titulo de ressarcimento de despesas com a atividade ar- 

	

Sio 	recadadora, que inclui, na sua complexidade, a dacall- 
ado /sebo"- 
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)11  gentes. principalmente de trabalhadores, que estão se 
dirigindo para a área onde será nonstruida a tura hi-
drelétrica de Itaipu. pelo Centro de Triagem o ao Enos-
minhamentn de Migre ISIO -O-  CETREMI. 

Por outro lado, cotabelakilrefaifo de Wancedau Braz, 
fazer a saudação ao outro iMintealigeado, Jane Fontes de 
Noronha. tendo o Secretário Arnaldo Susan) entregue uma 
placa de prata ao Chefe do 19.° Distrito Sanitário. Ao 
agradecer a honraria, Fontes de Noronha fez uso da pa-
lavra, quando se referiu ao trabalho tine vem Sendo rea- 
lizado pela Secretaria da Saúde e do 	-Estar Social e 
que vem trazendo beneficios não só à Região do Norte 
Pioneiro, como a todo o Paraná. 

A solenidade de homenagem ao Secretário Arnaldo 
Busato e médico José Fontes de Noronha. se  fizeram 
presentes personalidades da vida pública e privada daquela 
região. entre elas os prefeitos e vices das cidades de Sentida, 
Tomazina. Japira, Quatiguá, 	Guapirama, Con- 
selheiro Mairinck. Carióplis. Cambará. Barra do Jacaré, 
Ibaiti. Wenceslau Braz. Santo Antonio da Platina. Ribeirão 
Clano.Ribeirao do Pinhal, Jacarezinho, Joaquim Tavola. 
nhallo. Salto do Itararé, 5...dana do Itararé, Sio José da 

soa Vista. Siqueira Campos. Arapoti, Abati* e laguarisiva. 

Sugestão de Turra 

a Nelson Carneiro 
O deputado Lineu Turra (MDB-Pahneira) encami-

nhou ontem telegrama ao senador Nelson Carneiro su-
gerindo que na lei ordinária do divórci' (que regulamen-
tará a emenda constitucional) reja incluido a faculdade do 
casal optar pela indissolubilidade do matrimônio através 
de uma cláusula no contrato nupcial. 

"Havendo liberdade de contrato - afirmou Turra - esta 
providencia conciliará a lei com aqueles que tem senti-
mento antidivorcista, afastando possivel preocupação que 
poderá ser uma barreira a formação do lar". 

O deputado do MDB acredita que a lei ordinária 
poderá também fixar a faculdade dos casamentos ante-
riores a vigénda terem inseridos também como adiamento 
do contrato. a clausula da indissolubilidade, o que evitaria 
que o divorcio ferisse principias religiosos. 

dinsento polido, do pendão 
,Viana, de Posi.doiFt com na versodaree da 
terá em teste na 	a semana quando o 
veria) Sacomori DO) pedirá a cear:1a~ da ama 
extraordinária da Camara para que o prefeito 
atado a responsabilidade por dois motivos: 

1°) O Prefeito teria computado — segundo aquilo 
vereador &travas de licitação, 133 módulos para taipala tio 
banco de praça e depois, sem licitação, teria adquirido inala 
1.280 modulas pelo preço de "01.440,00. 

2°10 Prefeito teria adquiria:, por licitação pàblica 78 
postes de sinalização por 990 mil cruzeiros, custando caga 
poste o preço médio de trinta e nove mil cruzeiros. Segundo 
o vereador. "a Camara de Vereadores pediu infannaçaes 
sobre a compra e o prefeito não respondeu e nem ata 
maiores explicações". Agora o vereador quer que Lanara 
se reporia e consiga explicações do prefeito de Foz. 

O FUTURO DE PIRAQUARA 
Falando a reportagem da GAZETA DO POVO, o prefeito 
de Piraquara, Luis Fernando afirmou que seu mernicipio 
não pude ser simplesmente aquele que fornece água potável 
para a capital e assim nik poder se industrializar "para não 
poluir estria águas". 

"Temos que pensar no futuro — disse o 
ficioo amnistia — c para que nossos jovens sejam betu 

pelos nossos projetos devemos equipar Migo ulliaictplo 
com a infra-estrutura ideal para o nosso desenvolvimento 
que deve seguir uma nova linha de opção". 

"O ensino — afirmou o prefeito — é meta p.efereir-
cial na minha administração". 

GUAZELLI EM CURITIBA 
O governador do Rio Grande do Sul, Sirrial Guuelli, par-
ticipará em nossa capital do 11 Simpósio Nacional da Soja 
que a Assembléia Legislativa realizará de 17 a 21 de Ou-
tubro, em nossa capital. O convite foi entregue 
mente pelo deputado José Lazaro Dumont. memeso"dida-
qiiela comissão ,xpecial que está organizando o conclave. 

Na ocasião seca° debatidos aspectos da comerciali-
ração. prbdução e industrialização do produto ao mesmo 
tempo em que serão debatidos problemas de transporte, 
atimentacio, armazenardento e comércio exterior. 

PINGA-FOGO 
Já começaram a surgir os candidatos a senador tneinico: o 
embaixador Roberto Campos teria sua cadeira garantida 
pelo Mato Grosso. O sr. Dinarte Mariz ( embora tenha afir-
mado sua disposição de não agitar) seria bordem pelo Rio 
Grande do Norte. • No Paraná a eleição do senador 
biônico ainda é olhada com ceticismo por arenistas e 
emedebistas e o único candidato declarado foi o atual 
senador Mattos Leão. • O presidente dn MDB. Euclides 
Sealco, voltou de &desfila apostando na Constituinte. A 
Primeira Camara Cível do Tribunal de Justiça do Estado 
julgo.. o Mandado de Segurança impetrado. peta Cimaza 
Municipal de Guarapuava contra o Poder Executivo. litigai 

te desde 1974. • Na ocasião a impetrante conseguiu 
liminar. sustando o projeto orçamentário do Municipal e 

praticamente paralisando as atividades do Executivo. • 
Usando de suas atribuiçóes, após examinar aarrazoado dos 
advogadas do Prefeito Nivaldo Kruguer, Manoel Antonio 
de Oliveira Franco e Guinoel Montenegro Cordeiro, o 
Presidente do Tribunal de Justiça cassou a liminar 
gumentando que a administração não poderia ficar a 
espera de solução para 'eito. Agora, em decisão final na 
Apelaçao Cível 170/76. o Municipio de Guarapuava se 
houve vitorioso, sendo acatada a tese do escritório do prof. 
Manoel de Oliveira dranco Sobrinho e de sua equipe. • 
Falando em Maringá, o deputado federal do MDB, Walber 
Guimarlies. conclamou .seus companheiros de partido para 
lutar contra a autodiasoluçào "pois o negócio mesmo é 
continuar a luta para levar ao povo uma mensagem de es-
perança". é Mais um prefeito deixa o MDB e vai ingressar 
na Arena: trata-se ie Jefferson Xavier dos Santos, deito 
prefeito de lguaraçu. "Não vejo possibilidade de conti. 
nuar administrando o município na oposição. afirmou o 
prefeito que não encontrou embaraços no seu partido par* 
mudar de legenda. • "Nós pregamos as liberdades de-
mocráticas -- afirmou o presidente do MDB de lguaraçu 
— Joaquim Inácio Leite — e não seriamos nós que iriamos 
evitar a mudança de partido desejada pelo prefeito". 
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Compra seira licitação 
dará denúncia em Foz 

• 

Por ocasião da pnmeira sessão extraordina 
na da Camara Municipal de Foz do Iguaçu. o 
vereador Severino Sacortion deverá oferecer 
denuncia contra o prefeito Clóvis Cunha 
Vianna, por "descaso pelo dinheiro do povo" 
O vereador, também vice presidente do legisla 
tivo municipal, cite que "o prefeito, além.  de 
cometer inumeras aberrações administrativas, 
ainda desrespeita o legislativo. negando-se a 
presta: informaç:',es solicitadas pela Câmara. 

-impectmdo aquela casa de melhor fiscalizar 
Se.23 'tos- 

Na próxima sessão. a ter lugar r os primei-
ros dias da semana vindoura, o vereador Seve-

- 
 

ano Sacomon. do MDB, devera se manifestar 
sobre as compras do prefeito sem licitação 
legal. E justifica: "Atraves de licitação. o pre 
feito adquiriu :33 rrJdulos de c-Jncreto para 
servir de suporte de bancos publicos. pagande 
Crs 72.864.00. Poato-iormente, sem nova hol.! 
ração, voltou e adquirir. da mesma firma, atra-

_ vá de um aditivo de contrato. mais 1280 mo-
dulos. pele preço global de Cri 701.440.00 A 
licitação nessa segunda compra era necessa 
na, uma vez que, pelo volume da compra. 
poderiam surgir inúmeras (1fmas interessadas 
e . naturalmente. com  preçâ inads corqpensa- 
dor para o municipio". 	' 	I 

Segundo o vereador 'a Prefeitura adquiriu 
ainda, por licitação pública, 78 postes de 
sinalização, por Crs 990.608.70. dos quais 
alguns custaram o elevado preço de Cr* 
39.000.00. o que bem demonstra o descaso do 
prefeito pelo dinheiro púbico". 

TFRREBI SEN DIB1 

"O prefeito Clóvis Cunha Vianna - disse -
esta indo longe demais Faz dias, adquiriu. por 
contrato de compromisso de compra e venda, 
a posse de um terreno para estabelecer o depó-
sito de lixo Comprovou-se, mais tarde, que os 
ven*dores não possuiam direito algum sobre 
o irrilovel vendido. Nessa transação, o prefeito 
pau aos "donos", por ocasião da assinatura 
do 	ntrato. sem qualquer exame da doeu-
mkntação. a importância de Cri 50.000.00. a 
tit 	de adiantamento". 

ntre outras coisas, Severino Sacomori 
di 	ue "contrariando dopositivos legais. em 
desikspeito ao legislativo, o prefeito tem se 
fletido a prestar as informaçjies pedidas pela 
Camara. impedindo o livre exercicio do papel 
de scalizador que a lei assegura ao vereador. 
Quando presta informações a fornecer copias 
dos documentos pedidos" 

Actuai 
— Diante do impaue pclitico *In qual 

mos. só ba uma soltado, a rehiceisulack 
daria seguida de eleições caretas par. . 
vencia da Republica e governadora 
Estado. concluindo com a realização de 
Assembléia Nacional Constituinte, esta ; 
vida da revogação de todo ou quaiquer ir 
mento tundico excepcional 

Esta é a opinião do deputado Accioky 1 
da Arena, para quem a snuaçèé polida 
Pais esta reconhecidamente deteriorada 
:taipa desta deterioração. afirmou, cabt 
parte a propna Arma, peta .neficacui de 
atuação parudária e pala falta de exare 
Nice& de seus dirigentes" 

E acrescentou 
—Embora pareça nevem eus julgares 

da Arena raio e dificil »conhecer que o 
comportamento em nada um contribi 
para se alcançar a distensão 

MONÓLOGO 
Acc,oly Neto entende que a interrupeic 

( 

a 

Junta Comercial apoia 
mudança para autarquia 

• 

í 

na• 2 junta...- 0 net, ia., exiv  
tentes no brasil. 	ja  "aio  „oh 
regime Je autanata.. O Depara 
mento Je regvstro Jo Comercio, 
rabão J.N Minmerio da Indústria 

aerv,lo, esta recomendando 
rara .sue as restantes tambem se 
transformen O presidente da 
Junta Con•ersial ' do Pararia, 
Carlos Chiar:lati. aba 	"s as. 
dente que esta mudança trana 
muitos bencticios. pois permitira 
maior rapidez e flexibilidade na 
execução dos trabalhos. alem de 
permitir noto aparelhamento 
matenai e humano. fatos que o 
desenvolvimento comercial c 
industrial solicita- 

unto nos processos dc 
. .,Iterações e extinção de 

Crnprevas atem da aviem eaçie 
dos livro, exigidos por dei e esta 
subordinada ao governo estadual. 
Juntes Ja Secretaria da Justiça.  

ITIlu'O apresentava um volume 
Je 	ind 154 processos aprova 
vivi,• cifra esta que 19-n atingiu 
t• mil 21' documentos O. ernak  

disse ainda viu,: 	.idotão do 
recuas  a • R,o Jç 

Paz^ • • • • 
Sarna. Mato Grosso 'Pernarn 
hticiv e muno 00151,s Fslajoa. 

Cs$11)X ,,x1 que esta mudança de, c 
,bevalvi 	,ninem,,  espaço. de 
tempo tivssiv ci. cm função dos 
resultados totalmente snlivfal..,  
no. yue 1:1,:v estilo apresentar:1v '' 

decaio case ao governador 
d., Estado. que ate o momento 
não tomou qualquer posição a 
respeito desta autonomia. que 
viria descentralizar o poder da 
administração do Estado c permi 
ter lhe patrimônio proprio Carlos 
iisternak acredita que esta neves 
salada e uni anseio do :orneme e 
indusina. que se desenvolvem em 
ritmo - acelerado. exigindo da 
Junta Comercial ;acta vez urna 
maior eficiência ca execução de 
vos trabalhos Para tomar esta 
afirmativa ainda mais real. as 
estatistwai .mostram que o Para 
na ocupa o terceiro lugar no ám 
luto icdcral. em v olume  dc pro 
cesseis arroxados". A Junta 
Comercial do Pararia e responsa 
vei peio registro do comércio e  
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ennti.r. r. MICO; - União 	Construtores 	cu 
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Câmara:Municipal  de Foz d 
ESTADO DO PARANÁ 

Sala das Sesr,ifeii tr9arço de 1 0 77 

- ITREADOR 

A 

R 	F 	O 1' F c I 	E 	T 	-32.:". Oi /7 7Y-, 

;SENliplt PRESIDENTE : 

O Vefeedor que este assina ENVER, p?O's ouvida a 

seja enviado um nedido/cie informações aos Senhor PREFEITO MUNICIPAL rara 

que o mesno esclareça qual o aunar° legal de rt,creto Executivo n. 1.527. 

de 10 de setembro de 1 974 que isentou e firma CA3PARIN CoM.eRCIO F TRANS 

-'0FTEE TTDA. do pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer ':rtureza 

(USQN)• 



Preleaura _Municipal  J• qez )0  gomai 
ESTAUO DO PARANÁ 

Em, 12 de abril de 1.977.- 

4edoedtã 4.41  
.7 Iodem - 1w 	Jotte 

/d;47/7,7  

"..~114;ENHOk PRESI DENTE : - 

4,atenção . 
a Em 	 solicitação constante do 

requerimento firmado 	lo Vereador Rranciaco F. Freire, protocola 

do nessa Casa sob o na 16/77 e encaminhado a este Executivo com 

oficio ne 56/77-GP desiia Presidencial, tenho a honra de informar = 

V.Exa. de que a ivenção 1 firma Gasparim Comercio e Transportes = 
r 

Ltda foi 4 nredtda com base no Decreto ne 1.527/74 e parecer data 

1 do de 02-0 i56 1 do Sr. Assessor Jurídico do Diretor Geral da Itai-
t 

pu-Binacional, visto estar a petiçgo instruida com uma Certidão = 

fornecida por um funcionário da Unicon, segundo a qual a presta-

dora de Serviço estaria realizando obras de terraplenagem.- 

Posteriormente, através de fiscaliza - 

ção, constatou-se que a supramencionada Certidão não era a expren 

aão da verdade. Foi, então, solicitada a Unicon cópia do contra-

to, cujo texto confirmou a suspeita de que a referida firma não = 

fora contratada para fazer obras de engenharia civil e, portanto, 

não tem direito & isenção.- 

Diante do exposto, este Executivo já = 

tomou todas as provid1ncias no sentido de que a firma Gasparim re 

colha aos cofres Municipais todo ISS devido, acrescido de multa e 

demais sanções, bem como comunicação 1 Unicon relativa 1 certidão 

fornecida por funcionário daquela Empresa.- 

Na oportunidade renovo a V.Exa. a ex 

pressão do meu real apreço e distinguida consideração.- 

EXMO. SR. 

EVANDRO STELLE TEIXEIRA 

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA 

NESTA  

ENGe CLOVIS CUNHA VI 
Prefeito Muntc 



Câmara Ì unicipal de oz 
Estado do Paraná. 

 

REQUFt RIMENTO 

O Vereador abaixa-assinado requer a V.Excia., ouvida 
a Casa, que se digne requerer do Lxmo. Sr. Prefeito runicipal de Foz 
do Iguaçu;  a INFORMAÇZO seguinte: 

-Se as máquinas e caminhões da Prefeitura Municipal estão sendo cedt-
das para trabalhar nas obras a cargo da firma Gianera, responsável 
pela pavimentação das ruas da cidade; 

-Qual e o modo pelo qual se processa essa cessão; 
-Qual o documento eue prevê a cessão em referânc:ta, enviando cópia, / 
bem como infermando0 modo pelo qual se efetua a cobrança e os valo-
res arbitrados. 

R i 	JUSTIFICATIVA 

Sr. Presidente: 

Temos viste em várias oportunidade, caminhões e máqui-
nas da krefeitura trabalhando nas obras ee pavimentação da Avenida / 
Brasil' p; outras ruas. Como Vereador, desconhecemos a forma em que se 
processa:; etoperação, pois sempre pensamos que a firma contratada / 
possuia maquinas em quantidade necessária an atendimento da obra. 14() 
entretanto, como dissemos acima, as maquinas da Irefeitura são cedi-/ 
das a firma Gianella, com visivel prejuizo para as obras de responsa-
bilidade direta (de execução) da Prefeitura. 

Acreditamos que a cessão de máquingrio, pela Prefeitu-
ra, esteja -perfeitamente autorizada em qualqUer 

 
documento e que, as-/ 

sIm sendo, venham sendo cobrados os valores referente:: as horas de / 
serviço prestadas, mas de tudo isso, nãc temos conhecimento oficial. 

vende a obra de pavimentaee e as mgrluinas da Prefeity 
ra, patrimônio do Povo, realizadas ou adquiridas com o dinheiro do PR,  
vo, nada meie justo que a esse mesmo novo se 	conhecimento do qud 
se fez, para que ele conhe2a a lisura das transações realizadas e as-
sim, confie na administraçao municipal. 

P.Deferlmento 

Sala 	Sessões, rj 	0,11f,„:2 J.o J CS 1:3" 

'nori 
C r 



Câmara Municipal de foz do .Iguaçu 
Estado do Paraná 

• e, 

Ata da 14 Sessão, da 2? Heunião Ordinária, do 1Q Ano 
da 81  Legislatura, realizada no dia 11 de abril 	de 
1977. 

Fresidente:Evandro Stelle Teixeira 
Secretários: Zuleide Ruas Lucas e Aldivo Wegner 

Presentes ainda os Senhores Vereedores: Alberto Koelbl, A-
guirello Fávero Haus, Francisco Foltrani Freire, João Kaa;ter, Sérgio S-
pada e Severino Sacomoril  Aberto os trabalhos, foi discutida e aprovada 
a Ata da Sessão anterior por unanimidade e sem restrições. No Expedien-
te foram lidos: ::ensagem nQ 04/77, do Senhor Prefeito Municipal, encama 
nhando Frojeto de Lei que cria a Fundação Educacional de Foz do Iguaçu, 
destinada a criar instalar e manter cursos de nivel superior e estabelg 
cimentos c:e ensino de4Q e 24 graus, o qual foi despachado as Comissões 
competentes para os p receres degidos. Mensagem nº 5/77, do Senhor Prg 
feito Municipal, etc 	nhando Projeto ee Lei que autoriza o Executivo / 
Mueicipal a a')rir um 	édito adicional suplementar para movimentação do 
Fundo de Lesenvelvimen,o de Foz do Iguaçu, instituido pela Lei Municie/ 
pai nQ 766 de 31 de jaeeirc de 1974, o qual foi encaminhado as Comisso-
es competentes para exararem os devidos pareceres. Mensagem nº (6/77,do 
Senhor 1,refeito Municil ai, encaminhando o rojeto de Lei autorizando o 
Executivo'renig>.pal a conceder com exclusividade à Companhia de Sanea-/ 
mento do Faa'enia-Se'lEa'AR, extloração dos sistemas de abastecimento de a-
gua potávell  'coleta e reeoçao de esgotos sanitários municipais, e dá eg 
tras providencias, o qual foi encaminhado as Comissões competentes para 
os devidos pareceeer. Iareceres favoráveis das Comissões de Juetiça e / 
Redação, e Finanças e Orçamento;  exarados sobre o Projeto de Lei nç02/77 
os quais foram aprovados por unanimidade. Após o que o Senhor Presidente 
incluiu na Ordem do Dia deste Sessão, em l discussão. Oficios nQs 
386-337 e 388/77-GF. do Senhor Prefeitc Municipal, prestando informaeoes 
e dando outros esclarecimentos, aos Jereadores: Zuleide Ruas Lucas, Al-
berto Koelbl e aldivo Wegner, os quais foram colocados a disposição dos 
interessados na Secretaria. oficia nº 402/77-01e, do Senhor l'refeito 
nicipal dando atendimento ac Oficio nQ 64/77-Gr., desta Camará 
e pata tanto, juntou ao presente, copia do Termo clitivo do Convenio foz 
mado a 09 de março de 1973, entre a Prefeitura municipal de Foz do Igua-
çu e a Associação de Credito e Assistencia Rural do IaranÉ-AenPA, o / 
qual foi enviado as ComisrOes competentes para os Iareceres devidos Cfj 
cios ngs 097/77 e 003/77, do Parque Nacional do Iguaçu e do Posto de Con 
trole e Fiscalização do IBDV, prestando eselarecimentes solicitados pelo 
Verea:3or Alberto Koelbl, os quais foram colocados a disposição s',o Verea-
dor Koelbl na Secretaria. Requerimento de autoria do Vereador Francisco 
Foltrani Freire, solicitando que se consulte ao Lxmo. Senhor Prefeito Mia 
nicipal, entre eutras informaeões, a situaç;e leenl dos inúmeros inoveis 
existentes no Munieipio, sujeito ao regime de "enfiteuse", em fIce da 14  
gisla2ão municipal existentes e a recente Lei sancionada, que da outra / 
redaçau ao artigo 693 do Código Civil, o qual foi aprovado por unanimid 
de. Requerimento de autoria do Vereador Severino Sacomori, solicitando 
seja re3uerido ao Senhor 'erefelto Municipal, as seguintes informaeOes: / 
Se as mneuinas e Caminhões da irefeiturn Municipal estão sendo cedidas / 
para trabalhas nas obras a cargo da firma Glenella, responsável pela pa-
vimentação das ruas da cidaue; Qure e o modo pelo qual se processa essa 
cessão; Qual o documento que preve e cesso em referencia, enviando conj.

/  a, bem como informaddo o modo pelo pal se efetua a cobrança e c) valo-
res arbitrados. Colocada em discussao as informações :olicV.adas acima t  
usou da palavra o Vereador João Kuster, para dizer que o msquinarie da / 
Prefeitura fora cedido a ,-1ianella a titulo de cólabornção tendo em vista - 
a inauguração ja ter data fixada, e sem a ajeda  ,da Prefeitura, talveze/ 
nv fosse possivel a conclusão de obra em temo habil pa 	a inauguracao 
ja aununciada. Em aparte o Vereador eeverino eacomoril 

r  
afirmou que, 	em 
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MAU() 1),) P^RAN A 

   

OF. Nº 377/77-GP 

Em, 17 de maio de 1.977 .o'S 

-/ 

1 .1 	• 7  

SENHOR PRESIDENTE:- 

rino Sacomori, protoco 

iti 
Atendendo solicitação do Vereador Seve 

de nessa Casa sob nQ 33/77 e encaminhado, 

a este Executivo com oficio nº 83/77-GP„ dessa Presicancia, te 

nho a hoti,o de informai1 V.Exa. de que esta Prefeitura não está = 

14 
. 	 . 

emprestar ps11,4á maquinas e caminhões a firma Gianella ou a qual 

quer outra entidade.- 

Ao ensejo renovo a V.Exa. a expressão= 

do meu real apreço e distingffida consideração.- 

- 420 Get2e( 4? 

Acáca 	no iel,ecieda-rz.4 
(4i 	 g-fri /9 a: -71  

/eÃelee/M" 

ENGQ CLÓVIS CUNHA VI,ANNA 
Preito Muni ipal 

Exm. SR. 

EVANDRO STELLE TEIXEIRA 
	 A 

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL 

NESTA a- 
AP/MEI.- 
	 Pr ,  

• 

04.81n , Tc 



CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 
ESTADO DO PARANÁ 

elfike•ra. pilIMIrrtt 

1 1 MU 1977 
-3 

ti:LO 

REQUERIMENT 

Exmo. Sr. Presidente: 

Sala das Sessões, de 19 

no)acorro 
vereador 

0(s) Vereador(es) abaixo-assinado(a) requer(em) a 

V. Excia., ouvida a Casa. que---Str-fligne- 	Co ar ao 	. trefeito 	Mil 

-0~1, 	pot 162-tre- 	I 	- Ser tendentes C.,ciarecer- o:, seguln es-  —gut 

	

eiteet 	 -- 

__.1--•nal-a-acaa-da-piaimiaa»~~-pegae---p-P•eei3e-r- 	eenteibutçie-ács-consu- 

midarPR dP_gguar---,Za--4skt6-1e---ieeed±itacia-nar , 	ximadertler&iliegrãlrdn- 

-s-unhoP-4;ta3rhe-rne-e-srou 	ligs3c trat9-  a rAmIciialidade; 
4e!/es-sa tecadr 	;4r-dava entraca no corres da / 

4 , 
iretfolt • 

,c-f-unetenírto-,u 	 1-.emorando estabele-/ 

	

n, 3 	Ione-e-se-e respecttvo-prarc-(rotoc6pla anexT 
	  -Awtlflosno, ter. irz-alGente, se= Idarece ser a EciEnma 

_48-1.171 	4,à~41-~tomtlee-ce-seur-a-peuVrs, salvo regulamentsçao e2pe-

44tantetnirttrIsrhy Tar,=-T arar tal exigencia. 

P. deferimento. 



01' Plefettura ,Municipal de F.  tfolg 
# 	.; • n• 

Estado do Parran6 

- Memorando - 

f 

Ao 

Srs. Favelados. 

Temos a Informarl que devido ao grande au 
mento de Agua consumidad durante o meg de Fej 
vereiro passadd,a soma subiu a Cra.4857,001/ 
ft.sto sem wulta,caso passe do dia 29 Mayoloni 
tão será Crs 5.200,00,,ortanto para qua não-/ 
aja o corte da àgukl,solicitamo4 aos Srs.a coo 
peração no pagamento,devendo cada familia Pa/ 
gar ao encarreedo e q.ntia por km ele solici 

tado. 
1 

1 	• 

of. 

Yd* 

e 

t 



SENHOR PRESIDENTE:- 

'Wel° cal /1 

4(-6-14g • 4.! 7c v es‘ty~ nte 

06 7 7 

leaee-a‘fJ 

OF. NQ 682/77-GP 

e encaminhado a este Executivo Mu-

nicipal com oficio nº 111/77-GP, dessa Presid;ncia, tenho a hon 

ra de informar o seguir4e:- 
. 	, 

' 1) e.pessoa que arrecadava subsídios para pagamento= 

r a  

requerimento firmad5 paleko Vereador Severino Sacomori, protocola 

do nessa Casa sob o nQ X5/77 

,Prefeaura unicipal t9e Clox »o 44~4 
ESrADO DO PARANÁ 

Em, 14 de junho de 1.97 

LS 

6 	VJ77 
' -" 

'tao.G° 1 	„ 

510 

Em atenção ã solicitaçao constante do 

da água (por iniciativa dos próprios beneficiados) 

era o Sr. Antonio da Silva.- 

2) o produto da arrecadação não dava entrada nesta 

Prefeitura; era paga diretamente à SANEPAR, pelo= 

arrecadador. No Ultimo mesa  quando a arrecadação 

foi insuficiente, á que o problema foi trazido ao 

conhecimento deste Executivo, sendo, então, a im-

portancia arrecadada, num total de es 625,00 reco 

lhida aos cofres Municipais como receitas diver 

nas, e paga a conta. 

De lá para cá a Prefeitura vem pagando o consumo= 

de água daquela e de outras torneiras.- 

3) - O nome do funcionário ó Carlos Mendes Taborda.Fun 

ção:- Chefe da Divisão de Serviços Urbanos.- 

EXMQ. SR. 

EVANDRO STELLE TEIXEIRA 

DD. PRESIDENTE DA CÃMARA MUNICIPAL 

NESTA 

AP/MEI.- 

C4N.-‘.  flitík 
, . 

..,, GAsissrig -s'; ( 
dibg 

"o 
P&I P*!,;pr 



• se 

E 	A CE 0 1) O P AR A. N 

Prelealtra „„ic;pat c9r. 7.2 ,)„, cg9,,a ç u 

Fls. 02 

Ao ensejo apresento a V.Exa. a expres 

são do meu real apreço e distingnida consideração.- 

w 

ENGa CLÓVIS CUNHA VI 
Prefeito Munic al 



• • •• • • é • • 	• mentar,  sobre os val  ores P sg  Os  4:01-1
il  
	- 

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 
ESTADO DO PARANÁ 

REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente: 

0(s) Vereador(es) abaixo-assinado(s) requer(em) a 

V. Excia., ouvida a Casa,  que  

Exmo. r. Prefeito MuntripAl_re 11P  ''enfln irrozmaçaeal—na—prago—~— 

AVenicim Rrasil sua 

fazenzo _Instruir essas InftIrmaç7çeç com 4'nfoc.4.1.as—das-~-c-ti-vas-444t3a  

fiscais  

• • ,11  

redgriela P  	  

	1 	
40:Yerpador  re uPrentP  _nece.ssila_das—inU=a4as 

. 	
4 

pedidas 	 assenhore  ida_andaineuta.:_ija_arimini,,straçáo  

condicionando-se aszta, a ;restar ao povo, os  esclarcimentnç 	/ 

sãa nlieltados  

P. deferimento. 

Sala das Sessõ 	 de 19_77_ 



g, • R 	À 

Em, 17 de maio de 1.') 

SENHOR PRESIDENTE:- 

IJ Em atenção a solicitação constante do 

requerimento firmadb pkp.o Vereador Severino Sacomori, protocola 

do nessa Casa sob o na l34/77„ encaminhado a este Executivo com 

oficio na 83/77-GP, dessa Presidencia, tenho a honra de finfar 

mar V.Exa que este Execptivo contratou com a firma "Jardins Tro 

picais PlaNtas Ornamentais Ltda., vencedora do Edital de Tomada 

de Preços na (19-02-76, de 04 de fevereiro de 1.977, o forneci -

mento de 2.240 vasos com 7.684 pés de flores de 15 espécies, no 
valor total de, @E 126.941,00 (cento e vinte e seis mil e nove 

centos e quarenta e um cruzeiros).- 

Ao ensejo, apresento a V.Exa a expres 

são do meu elevado apreço.- 

aura 
. 	. 	i 

unteepaiI ) 
	

clguaça 

OF. Na 578/77-GP 

'7  41124-Z 	la417f3a.ee./Wh 

fi gos. ,7  

c-4Â 
	

f 
ENGa CLÓVIS CUNHA VI 

Prefeito Munic a 

EXMa. SR. 

EVANDRO STELLE TEIXEIRA 

DD. PRESIDENTE DA CÃMARA MUNICIPAL 

NESTA 

44. 	 r 

W 
44. 	 ..-\ 

OASINKTII  
m 	DO 	7-1 

AP/MEI.- 

 

PLIKPUITO 	j 

	  1/4./ 

• 



N:4.4 	 to'• 44. 
eaelmeT? 

rn 
PáltIkITO 

P reíeatira tenicipal ãe Glex ãe álquaça 

ESTADO DO PARANÁ 

OF. Nº 755/77-GP 

Em, 28 de junho de 1.977.- 

SENHOR PRESIDENTE:- 

Lm atenção ã solicitação constante do 

Vereador Evandro Stelle Teixeira, pro-

né 60/77 e encaminhado a este Executi-

155/77-GP, de 17 do corrente, tenho a 

requerimento firmado ,pelo 

toco lado nessa Casa m#b o 
vo Municipal com oficip nº 
honra de passar as mane de V.Exé. copia xerox autenticada do 

compromi4so particulai- de compra e venda firmado em 5 de janeiro 
t o  

de 1.977 btilr esta Prefeitura e 

sua mulher e Ida Varenholt e Seu esposo.- 

Esclareço a V.Exé. que, depois do com-

promisso firmado, este Executivo recebeu informação verbal do = 

Diretor do Projeto Fundiário do Incra em Cascavel, segundo a 

qual aquela entidade não reconhece o Sr. Roberto F. Varenholt e 

sua mulher e Ida Varenholt e seu esposo, como legítimos possei 

ros da área objeto da Transação de que trata o compromisso parti 

cular supracitado, tendo, aquela autoridade, na ocasião p solicita 

do que nenhum outro pagamento fosse feito ~aquelas pessoas, uma 

vez que, com a expropriação da área,o domínio passou a pertencer 

ao INCRA e que Município cercasse a área e mantivesse a posse= 

que lhe seria titulada posteriormente.- 

Ao ensejo apresento a V.Exa. os meus = 

elevados protestos de consideração e apreço.- 

c%14.4(45-41'"" 
ENGQ CLÓVIS CUNHA V NINA 

Prefeito Muni ipal 

o Sr. Roberto F. Varenholt 

EXMQ. SR. 

EVANDRO STELLE TEIXEIRA 

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

NESTA  

AP/MEI.- 
o tel 



    

• 
• • : 

  

COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E 

VENDA, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM = 

LADO O SR. ROBERTO F. VARENHOLT E 

SUA MULHER, SRa IDA YARELHOLT E /-

SEU ESPOSO E O MUNICIPIO DE FOZ DO 

IGUAÇU, COMO ABAIXO SE DECLARA.- 

Aos cinco dias do mes de j%neiro = 

do ano de hum mil novecentos e setenta e sete, nesta cidade e Comer 

ca de Foz do Iguaçu, Estado do l'araná, as partes adiante qualifica-

das, perante as testemunhas afinal nomeadas, convencionam e seguin-

te: 

IQ) De um lado como promitentes ou 

torgantes o Sr. RbBEAMO F. VARENHOLT e sua mulher, brasileiros, ca-

sados entre si, Sra.DA VARENHOLT e seu esposo, brasileiros, casa-

dos entre si, residenttes e domiciliados na cidade de Foz do Iguaçu, 

Estado 4o Paraná, e de outro lado a Prefeitura Municipal de Foz do 

Iguaçu, j'esqa jtirldica de direito público com sede e foro nesta ci 

Jade de Foz do Iguaçu, neste ato fazendo-se representar por seu Pre 

feito Municipal, Engenheiro CLOVI CUNHA VIANNA, brasileiro, casado, 

residente e domiciliado nesta cidade de Poz do Iguaçu. 

2Q) Os promitentes outorgantes, na 

qualidade de legitimeis proprietários do imóvel localizado na local!. 

dade denominada Nucleo São João, nesta cidade, devidamente registra 

do no Incra sob nQ 721085012491 com área total de 22 alqueires, por 

esta e na melhor forma de direito, se comprometem a firmar uma ese/ 

critura pública de compra e venda em favor do Municipio de Foz do I 

guaçu do imóvel cuja trancrição se mencionou, esclarecendo ainda /- 

que dita área de terras (ou lote) foi adquirido de 	  

...... . 	conforme escritura pública de compra e venda ou 

lavrada nas notas do 	 tabelião desta cidade; 

3Q) O preço acertado e avençado pe 

la desapropriação digo, da compra será o de Q$ 22.500,00 (vinte e = 

dois mil e quinhentos cruzeiros) por alqueire, que será pago aos pro 

mitentes na data da celebração da mencionada escritura, oportunida-

de em que as partes deverão comparecer ao Cartorio_ competente inde 

pendentemente de aviso ou notificação; 

4Q) No ato da assinatura deste com 

promisso, recebem os outorgantes a quantia de et 50.000,00 (cinquen 

ta mil cruzeiros), a titulo de adiantamento, quantia esta que deve-

ra ser descontada do montante a ser pago pelo total da área 

O otts-i) 



Testealtinhr.s:, 
. 

.11111~~1111. 

• 

e s 
s. 

 

• 

E, por estarem assim justos e combinado. 

assinam o presente em (.4t..) vias de igual tear e valia para 

que produza os efeitos legais.- 

Foz do Iguaçu, 05 de janeiro de 1.977 

PROMITENTES O RGANTES 

CONJUGE OU COMPANHEIRA 

PREFEITO MUNICIPAL 



RECTPO 

"ecebi da Prefeitua Mtua,:ipal. de Foz do Iguaçu 

a fp+ Jla de es so.,4mon (cinte:anta mil cruzeiros) como parte de 

paçawsntn de uma torPa de torras localizada no Núcleo São João, iam 
...- 

Fo. ta Iguaçk., ~ft:~ 	 Ita do compromisso particular de 

compra d. venda amainado entre as parte em cinco de jatIgiro de hum 

mtl nuvecentoa e *atenta e gata.- 

Foz do Iguaçu. •m 05 de janeiro de 1.977 

y 
SR. ROBERTO E. VARENBOLT 

CPF 198262819 72 



CONFIDENCIAL 

SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES 

A' :ÊNCIA CENTRAL 

PEDIDO DE BUSCA Nº 291/17/AC/77 

DATA 	 : 10 AGO 77. 

ASSUNTO 	 CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. 

ORIGEM 	 AC/SNI (PRG 17.745/77) 

DIFUS70 	: ACT/SNI 

ANEXO 	: CÓPIA XEROX DE DENÚNCIAS (28 FOLHAS). 

1. DADOS CONHECIDOS 

O Presidente da Câmara de Vereadores do Mu 

nicípio de FOZ DO IGUAÇU/PR, considerado de inteiesse da Segu 

rança Nacional, encamnhou a Secretaria-Geral do Conselho de Se 

gurança Nacional, o o.:?ício e denúncias anexas contra a Adminis-

tração Municipal daquele Município. 

2. DAI;DS SOLICITADOS 

a. Veracidade das denúncias formuladas. 

b. Outros dados julgados úteis. 
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CONFIDENCIAL 

SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES 
AGÊNCIA CENTRAL 

ENCAMINHAMENTO N2 0095/17/AC/77 

   

DATA 	 : 30 DEZ 77 

ASSUNTO 	: DENÚNCIA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 

FOZ DO IGUAÇO/PR. 

ORIGEM 	: AC/SNI (PRG: 17.745/77) 

REFERENCIA 	: PB 076/ 5ê SC/77 DA SG/CSN 

DIFUSÃO 	: SG/CSN 

ANEXO 	 : COPIA XEROX DA INFORMAÇÃO Nº 1889/117/ACT/77. 

Esta Agencia encaminha a essa Secretaria-Geral o 

constante do anexo, resultante do processamento do PP dn. refe 

rência junto a ACT/SNI. 
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