
CÂMARA MUNICIPAL DE BAURUATA DA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 1º 
QUADRIMESTRE DE 2009.  

  1.  INTRODUÇÃO 

 Em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 9º e ao parágrafo único 
do artigo 48  e seu parágrafo único da Lei Complementar nº 101/00, foi 
realizada no dia 8  de outubro de 2009, a partir das 9:00 horas, no Plenário da 
Câmara Municipal de Bauru,  audiência pública previamente convocada 
para esse fim, conforme publicação no Diário Oficial do Município de 19  de 
setembro de 2009, pág. 24, alterada por convocação publicada no Diário 
Oficial do Município de 24 de setembro de 2009, pag. 32,   observando-se a 
seguinte  pauta: às 9:00 horas: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU: Análise e 
avaliação do relatório de gestão fiscal referente ao 1º quadrimestre de 2009; 
em seguida, a COHAB Companhia Habitacional de Bauru, fez uma análise 
demonstrando as dívidas da empresa, adiante relatadas. 
Os demais órgãos da administração municipal, por seus representantes 
presentes na audiência, adiante nomeados: DAE – Departamento de Água e 
Esgoto, diretor financeiro Sr Walker Hojas Petinuci; EMDURB – Empresa Municipal 
do Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru o contador João Fascin; a 
FUNPREV - Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru, a presidenta Elaine Aparecida Sementille e o economista 
Varlino Mariano de Souza e a Câmara Municipal de Bauru, por Irineu Azevedo 
Bastos, exceto a COHAB, encaminharam  o balancete de seus respectivos 
órgãos, do 2º quadrimestre de 2008 (mês de agosto) ou relatório de atividade 
correspondente. 
 Participaram da audiência pública os vereadores Fernando Francelosi 
Mantovani e Fabiano André Lucas Mariano, respectivamente Presidente e 
Relator da Comissão Interpartidária, os vereadores Chiara Ranieri Bassetto, 
Francisco Carlos de Goes, José Roberto Martins Segalla, Luiz Carlos Bastazini,  
Marcelo Borges de Paula, Moisés Rossi, Natalino Davi da Silva, Renato Celso 
Bonomo Purini, Roberval Sakai Bastos Pinto e Roque José Ferreira, bem como os 
representantes dos órgãos  acima referidos e as pessoas que assinaram a lista 
de presença que faz parte do Processo nº 040/09 da Câmara Municipal. O 
assessoramento técnico dos trabalhos foi efetuado por  Irineu Azevedo Bastos - 
Consultor Administrativo-Financeiro da Câmara e Carlos Augusto Gobbi - 
Assessor Jurídico.  
 Os trabalhos foram ordenados com observância à pauta acima 
referida, observando-se no transcorrer audiência, o resultado descrito nos 
tópicos seguintes. 

2. FASES DA AUDIENCIA: 



 2.1 – ANÁLISE DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL: 

 Coube ao Secretário Municipal de Finanças Marcos Roberto da Costa 
Garcia demonstrar os resultados da gestão fiscal da administração municipal 
no 1º quadrimestre de 2009, sendo esse demonstrativo publicado no Diário 
Oficial do Município em 29 de setembro de 2009, p 27, cujo resultado se 
demonstra: 

1. A Receita Corrente Líquida foi de R$ 450.979.001,90;  
2.  as despesas totais com pessoal, no valor de R$ 200.491.452,53, 

percentual de 44,46% da Receita Corrente Líquida, portanto,  abaixo 
do limite prudencial de 95% previsto no parágrafo único do artigo 22 
da Lei Complementar nº 101/00 (51,30%); 

3. Com base a mesma Receita Corrente Líquida do item anterior, as 
despesas líquidas com inativos e pensionistas, no valor de R$ 
40.837.159,64, revelou o índice de 9,06%, abaixo do limite legal de 
12% previsto no § 1º do artigo 2º da Lei federal nº 9.717/98; 

4. As despesas totais com pessoal da Câmara, apuradas pela sua 
Diretoria Financeira, conforme publicação no Diário Oficial de Bauru 
de 29 de setembro de 2009, página 40, foi R$ 5.460.921,20, 
representando 1,21% da Receita Corrente Líquida, sendo que a 
legislação permite até 6%. Com observância ao § 1º do artigo 29-A 
da Constituição Federal,  o percentual de despesa com folha de 
pagamento referente ao 1º quadrimestre deste exercício, foi o 
correspondente a 59,52% dos 70%, ali limitados. 

Em seguida, o Secretário demonstrou que se no 2º quadrimestre de 
2008, a arrecadação foi de R$ 229.115.412,35, no de 2009 cresceu e foi de R$ 
248.048.205,01, sendo que das principais fontes de receita, somente o Fundo 
de Participação dos Municípios decresceu, pois em 2008, no 2º quadrimestre 
arrecadou R$ 23.320.864,61, no atual quadrimestre arrecadou R$ 21.668.116,3l. 
Isso quer dizer que percentualmente, embora a receita crescesse 8,26%, as 
receitas com transferências federais apresentaram um desempenho negativo 
de 8,82%.  

Quanto  a dívida fundada, a Prefeitura Municipal de Bauru aponta R$ 
205.514.560,82 e a administração indireta R$ 46.693.622,59, totalizando R$ 
252.208.183,41, abaixo, portanto do limite legal de 120% da Receita Corrente 
Líquida, cujo montante limite é de R$ 541.174.802,28. A principal dívida da 
Prefeitura é a federalizada, no valor de R$ 107.286.340,51. O total inicial dessa 
dívida era R$ 41.381.738,76, contraída em 17 de dezembro de 1999. O 
Município vem desembolsando mensalmente para quitá-la, R$ 1.131.980,34. 
Até setembro de 2009 pagou R$ 63.223.389,23 e deve o valor acima referido. 

Conforme demonstrativo da movimentação financeira publicado em 26 
de setembro de 2009, p. 15, no Diário Oficial do Município, o saldo disponível  
e, 31 de agosto de 2009, era o seguinte: CONTA MOVIMENTO = R$ 
56.343.904,81; CONTA VINCULADA = R$ 57.330.118,23. 

Em seguida, o presidente da COHAB, Sr. Edison Bastos Gasparini Júnior, 
num longo relato intermediado por apartes e esclarecimentos dos vereadores 



presentes, mostrou a situação das dívidas  da empresa. Ele respondeu 
perguntas formuladas por membros da comunidade presentes, questões essas 
integradas no processo 40/09 citado. 
 Foi uma audiência que revelou a situação econômica desconfortável 
em que se encontra a  COHAB, por equívocos praticados em outras gestões. 
Mesmo a atual gestão, renegociou com os mutuários do Núcleo Mary Dota, 
valores que geram para a empresa um compromisso adicional de oito milhões 
de reais.   

Com vencimentos até 2020, existe uma dívida formada nos últimos 25 
anos, em torno de R$ 398 milhões de reais. Em 2003 houve um acordo com os 
entes federais, utilizando-se a  os recursos do Fundo  de Compensação de 
Variação Salarial, para quitar R$ 17,8 milhões e saldar contratos, mesmo não 
vencidos, de R$ 181,4 milhões. Naquela oportunidade foi confessada uma 
dívida de R$ 601.023.459,64.  Essa dificuldade de negociação esbarra num dos 
ingredientes principais, segundo o expositor: o não pagamento de prestação 
por parte dos mutuários. Mesmo com a empresa procurando retomar o imóvel 
do inadimplente, essa retomada tem um custo processual e, depois de 
retomado, seu valor de negociação não cobre o que ele deve. 
 Paralelamente, existe uma pendência judicial com construtoras, girando 
em torno de 1,3 bilhões de reais, pendência essa que envolve também o FGTS 
e a Caixa Econômica Federal como partes da lide. 
 A empresa solicitou ao Prefeito Municipal o envio de projeto de lei à 
Câmara Municipal, no montante de R$ 171.139.331,08, para adquirir títulos 
CVS, de titularidade do FGTS, mediante financiamento, para utilização em 
pagamento dessas dívidas vencidas em 2008 e vincendas em 2009, de 
operações  de empréstimos habitacionais da COHAB, bem como garantir-lhe 
financiamento junto a Caixa Econômica Federal, como agente operador do 
FGTS para aquisição de títulos CVS, de titularidade do FGTS.  O valor 
constante do anexo I deste relatório, dividido  de acordo com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal e a Resolução 43/01 do Senado Federal, no projeto 
encaminhado, será da seguinte forma:  I – contratação de financiamento pelo 
Município no valor máximo de R$72.156.640,30, equivalente a 16% de sua 
receita corrente líquida; e II – prestação de garantia pelo Município no valor 
máximo de R$ 99.215.380,42, equivalente a 22% da receita corrente líquida, em 
operações de crédito contratadas diretamente pela COHAB – Bauru.  
 O projeto de lei tramitará no Legislativo bauruense, e seu resultado é 
incerto, visto que alguns vereadores que questionaram os possíveis desmandos 
do passado e cujos responsáveis merecem ser apontados, pretendem, pelo 
menos esmiuçar numa possível comissão especial de inquérito, o que e por 
que as dívidas da empresa chegaram ao nível em que estão. 
 Participou da audiência o Gerente Regional do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço, na Caixa Econômica Federal que prestou esclarecimentos 
aos vereadores sobre as pendências entre COHAB, Caixa e FGTS, 
esclarecendo inclusive que a pendência com os construtores envolve também 
na lide a COHAB. 



 Enfim, essa é uma síntese daquilo que foi discutido e bastante divulgado 
na imprensa local. Com isso, o presente relatório está em condições de ser 
submetido à Comissão Interpartidária para reparos e emendas desejadas, e, 
após, ser submetido ao plenário antes de encaminhá-lo ao Tribunal de Contas 
do Estado e publicado no Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura. 

   Bauru, 9 de outubro de 2009. 

 

  FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO - Relator 


