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Mesa obesa e farta
Câmara dobrou gastos com comissionados
Enquanto uma barulhenta “bancada da
transparência” põe lupas nos gastos da Prefeitura – em trabalho louvável de fiscalização
do Executivo – o crescimento vertiginoso
da folha de pagamento do Legislativo passa
despercebido pelos valentes fiscais do povo.
Estudo encomendado pelo Pitoco mostra
que o número de cargos de livre nomeação da
presidência da Câmara – e que inclui gente
que não precisou prestar concurso público
para obter o cargo – mais que dobrou de dezembro de 2014 para agosto de 2017.
Eram 18 nomeados três anos atrás, um
número já bastante robusto para o entorno do
presidente. Na Câmara de Toledo, por exem- Gugu devolve cheque ao ex: obesidade
plo, são três. Agora são incríveis 35 os cargos
preenchidos pela presidência do Legislativo
R$ 324 mil mensais.
cascavelense.
O inchaço explica a recente tentativa de reNesta conta há cargos cuja essencial existência para o funcionamento do Legislativo é tomar a construção de um anexo ao prédio da
bastante questionável, como cinco “assessores Câmara, já que a estrutura atual não suporta a
agressiva política de geração de empregos no
para assuntos comunitários”.
O impacto nas contas é brutal. Se em 2014 Centro Cívico.
A estrutura continuou inchando em 2017.
havia 32 comissionados, entre os de livre nomeação da mesa (sem concurso), servidores Foi criado um robusto cargo de chefe de gacomissionados e gratificados ao custo de R$ binete da vice-presidência, pelo qual se paga
170 mil, agora são 56 nomeados ao preço de R$ 8,5 mensais. Também este ano foi criado o

indispensável cargo de assessor de liderança
do bloco (!), que paga R$ 4,6 mil.
Não obstante, a mesa obesa e farta da
Câmara criou este ano mais quatro cargo
de assessores dos presidentes de comissões
internas, função inexistente em Toledo, por
exemplo, e que paga também R$ 4,6 mil por
cabeça.
Incluindo 22 vereadores, já são 193 pessoas na folha de pagamento. O Legislativo
de Toledo funciona com menos de um terço
deste montante. Pela primeira vez, em 2017, a
lagarta gorda da folha da Câmara de Cascavel
passou a devorar mais de R$ 1 milhão por mês.
É tanta gente, que fica difícil monitorar.
Esse ano uma das nomeadas que não precisou
enfrentar um concurso público, foi filmada em
sua residência durante o expediente. Só aparecia para “bater” o ponto eletrônico.
Outro lado - O presidente da Câmara,
Gugu Bueno, disse que embora os cargos
surjam como de livre nomeação da mesa diretora, os servidores são designados para diversas áreas, como as comissões permanentes,
que segundo ele, só existiam no papel e agora
ganharam pertinência e ação. “Foram criados
alguns cargos e extintos outros”, pontua Gugu.

Horário de pico
Os aguerridos vereadores que
enfatizam o caráter fiscalizador
do mandato - denunciando até
bobagens como distribuição de
panfletos em escolas - antes de
exigir a roçada no terreno do
vizinho, precisam estar mais
atentos para o matagal em seu
quintal. Se já é um absurdo
a Câmara ter concursado e
estabilizado na conta do pagador
de impostos 75 servidores, mais
ainda é nomear outros 96 sem
concurso. Neste ritmo, alguém
ainda sonha em um dia reduzir a
carga tributária?

O edifício da Câmara de Cascavel tem 2,6
mil metros quadrados. Dos quais, apenas
um terço da área construída está designada
para estações de trabalho. Já imaginou se
em algum dia muito anormal – e improvável - todos os quase 200 assalariados da casa
decidissem ir ao trabalho no mesmo dia e na
mesma hora?

Os números

“Ela se tornou minha inimiga,
minha adversária. Eu quero que
ela morra.”
(Ratinho, o pai, sobre a senadora Gleisi. Entenda
em que contexto surgiu a frase no
www.pitoco.com.br, seção “Leia Mais”.

R$ 28 mil custou a convenção do Partido
Novo em São Paulo, sigla que não aceita o
fundo partidário. 700 filiados participaram.
Cada um pagou sua passagem e hospedagem,
assim como a comida – vendida em food
trucks no local. A convenção do PSDB, no
sábado, custou R$ 1,5 milhão e reuniu
cerca de 1 mil pessoas. Tudo bancado
pelo fundo partidário.

Vanzo entre os melhores
Escritório cascavelense figura em ranking da Análise
Advocacia 2017
É de Cascavel um dos escritórios mais admirados do Brasil.
Referência regional na área advocatícia, a Vanzo Advogados
figura novamente no ranking
da Análise Advocacia 2017.
Publicado pela Análise Editorial,
o anuário segue rígidos critérios
de avaliação precedida de coleta
de dados junto a heads jurídicos
e
dirigentes
das
maiores
empresas do Brasil de 28 setores
econômicos, isto é, alguns dos
principais clientes do país.
A Vanzo é mencionada três vezes na publicação: em duas aparece como o 3º escritório mais
admirado em termos de abrangência pelos setores econômicos
“Agroindústria” e “Alimentos,
Bebidas e Fumo”. Levando em
conta somente o Paraná, o escritório cascavelense aparece em 2º
lugar na categoria “Abrangente”.

Fundando há mais de 30 anos
pelo Dr. Nilberto Rafael Vanzo, o escritório conta com um
grupo de advogados especializados nas áreas do Direito Civil,
Trabalhista, Sindical, Tributário
e Societário. Não é à toa que a
Vanzo aparece entre os melhores
na categoria “Abrangente”: cooperativas agroindustriais e agropecuárias, empresas do comércio
atacadista e varejista, indústrias
metalúrgicas, clínicas, hospitais,
empresas de transporte coletivo
urbano e da construção civil e
instituições financeiras estão entre os clientes da empresa.
Estar entre os mais admirados
do Brasil comprova que é possível oferecer serviços de excelência mesmo distante dos grandes
centros urbanos do país. Parabéns à equipe da Vanzo Advogados!

Pitocas
Troca de comando na gerência regional do Sebrae Cascavel. Orestes
Hotz, aposentado, dá lugar a Augusto Cesar Stein, que atuava na
unidade de Foz.
“Dia da Pizza” na Apofilab. É
neste sábado, entre 10 e 16 horas.
Informe-se no 3326 7986.
Batizada a 16ª “fornada” de médicos da Unioeste. Por unanimidade,
chamar-se-á turma Antonio Jair
Crestani, o popular “Jajá”.
O jornalista Jean Paterno passa a reforçar a equipe de Comunicação da Coopavel.
A cooperativa está com a pauta
cheia. Nesta sexta-feira, a Coopavel
celebra 47 anos em evento no Parque Tecnológico. E entre 5 e 9 de
fevereiro, organiza a 30ª edição do
Show Rural.

Só rindo

Na revelação do amigo secreto do
Congresso, um deputado diz:
- Meu amigo oculto é honesto, sincero, justo e nunca se corrompeu...
Um colega grita:
- Opa! Não vale gente de fora!

É show
Além dos serviços de excelência em shows pirotécnicos,
a equipe Pirocenter destaca-se
por seu atendimento, variedade
e experiência no ramo do varejo
em Fogos de Artifício.
Novo endereço em amplo
espaço, na Jorge Rebelato, 123,
em frente a rodovia PR 486Saída para Tupãssi - 500m depois do trevo Ceasa. Telefones:
3322-1414 | 98801-9100 (watts)/ Facebook: Fogos de Artifício Pirocenter.

Para os assinantes Sergio Luiz
Bertoncello, Silvia Maria Soares
do Prado, João Luiz Gasparini,
Marco Aurélio Justus, Valdeci
Macedo Rocha, Carlos Alberto
Tanuri Mendes e Sergio Motta.
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