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Aos 66, Paço ganha facelift
Paranhos diz que arrecadação é “brilhante” e “fabulosa”
pela sinergia de pastas é de R$ 2
milhões/ano.
Cultura e Esporte em uma
pasta só. A Seplan, anabolizada,
fará planejamento e gestão. Uma
espécie de “Casa Civil”, grudada
no gabinete do prefeito, abrigará a
estrutura de combate a corrupção
e transparência. Tudo aos olhos
da Fundação Dom Cabral, contratada pelo Paço para dar economia,
eficiência e transparência a embarcação de tantos navegantes.
Leonaldo Paranhos também
tenciona mudar o caráter jurídico
da Cettrans para autarquia de
trânsito, e assim “estancar o buraco sem fundo das ações trabalhistas” (palavras dele). Vai vitaminar ainda
a Secretaria Anti-Drogas, que irá incorporar
a Guarda Municipal.
E o cofre? “A arrecadação foi brilhante,
fabulosa”, declarou o prefeito, atribuindo o
desempenho a confiança do contribuinte no
novo time. “Temos 128 licitações em andamento, envolvendo mais de R$ 100 milhões.
Em um período de sete dias, entre o fim deste
mês e o início do outro, injetaremos R$ 53
milhões na economia com o pagamento
do 13º integral adiantado dos servidores
e o salário de novembro”, disse Paranhos,
manejando o bisturi do facelift com singular
entusiasmo.
Julio Szymanski

Facelift é uma palavra inglesa
usada para designar procedimentos cosméticos rejuvenescedores
faciais. No mercado automotivo,
significa modificação de estilo
que permitem revigorar um modelo de carro sem precisar fazer
uma reestilização completa. Seria
o caso da reforma administrativa
anunciada pelo Paço, esta semana, às véspera do aniversário
de 66 anos da jovem senhora
Cascavel?
Reformar o sistema é como
consertar o motor do jumbo em
pleno voo.
Talvez a comparação com um
navio de cruzeiro seja mais adequada. Trata-se uma máquina lenta, igualmente pesada e densamente povoada. Como
sabemos, não é possível dar cavalo de pau em
cruzeiro. No caso da Prefeitura de Cascavel, é
também enfrentar as dores do crescimento.
Navegando na linha do tempo, enxergamos - no início da década de 1950 - um
casarão de madeira, com não mais de 200
metros quadrados, na Avenida Brasil, perto
da rua Pio XII. Era o Paço Municipal. “Não
havia mais que meia dúzia de servidores
e talvez uns 10 professores”, recorda-se o
pioneiro Beto Pompeu.
Hoje a estrutura é hipertrofiada. O prédio
que enxergamos no Centro Cívico é apenas a

ponta do iceberg. Há mais de uma centena
de outras estruturas, incluindo 46 contratos
de aluguel de imóveis, que devoram mais de
R$ 4,5 milhões/ano de locação.
A demanda de RH é insaciável. Neste
momento a Prefeitura está contratando mais
429 servidores. A estimativa é abrigar outros
mil a médio prazo, a maioria na saúde e na
educação. Hoje a folha de pagamento tem
9,1 mil holerites.
Enxugando - A reforma administrativa
anunciada esta semana – em análise na Câmara – busca organizar as abóboras com o
sacolejar da carroça. O número de secretarias
vem de 17 para 13. A economia estimada

Editorial
Há méritos em reformar o sistema? Sim, há. Seria mais
cômodo deixar como está. Afinal, a arrecadação é brilhante
e fabulosa. Prefeitura é negócio de baixo risco. Trabalhando
pouco ou muito, o dinheiro do imposto vai cair no cofre. Mas
é possível ser mais eficiente, inclusive na gestão fiscal. E isso
será objeto de convênio entre a Unioeste e o Paço: reavaliar o
valor dos imóveis. Cascavel arrecada uma esmola de IPTU, na
comparação com municípios de porte semelhante.
O carnê, portanto, também sofrerá um facelift.

Falou e disse
Não existe dinheiro público. Existe apenas
dinheiro do pagador de impostos.
(Margaret Thatcher)

Mercado reage
ITBI, o termômetro imobiliário, salta 32%
Quem vê uma obra aqui, outra
acolá brotando da terra, percebe
que algo mudou na construção civil de Cascavel. A pasmaceira do
setor parece ser coisa do passado.
E os números confirmam a retomada. Um dos melhores indicadores para “tirar a febre” do setor
é o ITBI, tributo que incide sobre
a transação de imóveis, recolhido
para a Prefeitura.
Nos primeiros 10 meses do ano
passado, o ITBI rendeu R$ 17,5
milhões ao Paço. Em igual período de 2017, R$ 23,2 milhões, um
acréscimo de notáveis 32%.
É a tal arrecadação brilhante
e fabulosa, quase R$ 6 milhões
a mais no caixa do Segalla. Uma
empreendedora que acredita na
retomada da construção é a engenheira civil Ivete Dillemburg
Giovanella.
Diretora da DGI Construtora,
em sociedade com o jornalista

Marcos Giovanella, Ivete pôs a
mão no bolso e está construindo a
10ª obra da empresa.
Trata-se do edifício Torre JK,
com 23 andares, pertinho do Clube Comercial e na vizinhança do
Centro Cívico. São 90 apartamentos e salas comerciais.

Iptuzinho
Não mostrem isso para o
Paranhos: Maringá arrecadou R$ 113 milhões com IPTU
nos primeiros dez meses deste
ano. Toledo, com um terço da
população daqui, levantou R$
24 milhões no mesmo período, 35% de sua receita tributária. Contando as moedas, o
Renato Segalla, tesoureiro
do Paço, levantou R$ 36,3 milhões. Apenas 21% da receita,
vem do IPTU.

Pitocas

Agenda

Itaipu, fechou parceria milionária com o município de Cascavel. Serão executados 330 km de
calçamento em pedras poliédricas, adequação de estradas e uma
pista de cicloturismo de 35 km na
zona rural. Itaipu entra com R$
14 milhões. O Paço com outros R$
12 milhões.

Cascavel tem a melhor escola
Rockfeller da franquia. Em recente avaliação do grupo, a escola cascavelense, gerenciada
pela franqueada Iara Dietrich,
venceu quatro modalidades e foi
finalista em outras quatro.

Beto Richa vai enviar a AL
mensagem que retira ICMs da
energia solar, fator que irá impulsionar o setor, notadamente em
tempos de bandeira vermelha na
fatura laranja.
O Azulão voltou. Tuiuti iniciou,
ontem, a construção de um complexo esportivo de 5,5 mil metros
quadrados.
Erratas: Na edição anterior,
matamos o homem biônico de
6 milhões de dólares. Conforme
nos alerta o leitor Roberto dos
Santos, Lee Majors deve estar
meio enferrujado, mas vivíssimo.
Também grafamos errado a palavra “gazeando”. Obrigado Delair
Borges. Agora sim, tudo certo.

Por um planeta +

Respeite a todos!

A peça teatral infantil “Patrulha Canina” será apresentada na
Univel, na próxima terça-feira.
Será às 16 horas, no auditório. A
propósito, o Pitoco não circula
nesta data.
É nesta sexta-feira, a partir
de 19 horas, a abertura da Expovel 2017. A feira prossegue
até a próxima quarta-feira.

The end

“Pinto os cabelos de preto para
os encontros amorosos e de branco para as reuniões de negócios”
(Aristóteles Onassis)

Aquele abraço
Para os assinantes Fernando Hallberg, Juliano Terribile,
Julio César Fernandes, Hermes Kucinski e Marilda Thome
Paviani.

