
CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 3º QUADRIMESTRE/2011 

BASE NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Em cumprimento ao disposto no §4º do artigo 9º e ao parágrafo único do 

artigo 48 da Lei Complementar nº 101/00, foi realizado no dia 28 de fevereiro de 

2012, com início às 10 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Bauru, audiência 

pública previamente convocada para esse fim, conforme publicação no Diário Oficial 

de Bauru, de 25 de fevereiro de 2012, p.32, e cópia anexa, observando-se 

especificamente sobre a demonstração e avaliação do cumprimento das metas 

fiscais do 3º Quadrimestre de 2011, os seguintes itens/assuntos da pauta de cada 

expositor: 

 

I – Prefeitura Municipal de Bauru: Secretaria de Economia e Finanças – item – 

Análise e avaliação das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2011; II – Prefeitura 

Municipal de Bauru: Secretaria Municipal de Obras – item – Esclarecimentos quanto 

à execução das galerias/asfaltos no município; III – Prefeitura Municipal de Bauru: 

Secretaria Municipal do Planejamento – item - Esclarecimentos quanto às áreas dos 

mini-distritos, residenciais e as desapropriações; IV – Departamento de Água e 

Esgoto – item – Esclarecimentos quanto execução dos procedimentos 

administrativos tomados para manutenção do patrimônio e para atendimento ao 

público. 

 Os órgãos da administração municipal foram representados conforme estes 

adiante nomeados: I – Prefeitura Municipal de Bauru: Secretaria Municipal de 

Economia e Finanças, pelo secretário municipal Marcos Roberto da Costa Garcia, 

Secretaria Municipal de Obras, pelo secretário municipal Eliseu Areco Neto e 

Secretaria Municipal de Planejamento, pelo secretário municipal Rodrigo Riad Said; 

Departamento de Água e Esgoto pelo diretor financeiro Walker Hojas Petinuci e 

Câmara Municipal de Bauru, pelo consultor administrativo financeiro, Claudio 

Kadihara, que também encaminharam o balancete de seus respectivos órgãos, do 3º 

quadrimestre de 2011 ou relatório de atividades correspondente. 

 Participaram da audiência pública os vereadores Natalino Davi da Silva 

(presidente da Comissão Interpartidária), Chiara Ranieri Bassetto (relatora da 

Comissão Interpartidária e secretária da audiência), Moisés Rossi, José Roberto 

Martins Segalla, Marcelo Borges de Paula, bem como os representantes dos órgãos 

acima referidos e as pessoas que assinaram a lista de presença que faz parte do 

Processo nº003/11 da Câmara Municipal de Bauru. 

 Os trabalhos foram ordenados de acordo com as necessidades do tempo 

para cada seguimento acima relacionado. 

 

2. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU: SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS. 



 

 O secretário de Obras, Eliseu Areco Neto, projetou os seguintes documentos 

no Telão do Plenário da Câmara, comentado os números ali divulgados, referente ao 

item sobre “esclarecimento quanto à execução das galerias/asfaltos no município”, 

foi apresentado os seguintes dados. 

 

 
 

 Em sua explanação apontou que os processos denominados pela secretaria, 

como 161 quadras encontra-se com seu contrato totalmente empenhado inclusive o 

aditivo e sua execução foram realizados em torno de 75% a 80% do contrato que 

este vinculado com as diretrizes da EMDURB por se tratar de pavimentação de ruas 

de utilização de ônibus circular, aguarda as conclusões das galerias nas demais ruas 

a ser contemplada com a pavimentação para execução do serviço e o processo de 

513 quadras encontra-se com seus contratos totalmente empenhados e em alguns 

casos até mesmo os aditivos contratuais já foram empenhados e com relação a sua 

execução o contrato encontra-se com 65% a 70% do contrato realizado, focando a 

pavimentação dos fechamentos de bairros e periferias, apontando que a vigência do 

contrato é de até 2013, porém tem como objetivo a conclusão no ano de 2012 

dependendo das confecções das galerias necessárias para a execução da 

pavimentação nas ruas contempladas. 

 Quanto ao aspecto administrativo financeiro, o secretário aponta que em 

trabalho conjunto com a Secretaria Municipal de Economia e Finanças, demonstra 

que o Fundo de Pavimentação possui aproximadamente R$ 7.000.000,00 



reservando para os demais aditivos dos contratos do processo de 513 quadras, 

girando em torno de R$ 3.000.000,00, restando um saldo de aproximadamente R$ 

4.000.000,00 para novas pavimentações a serem definidas, mantendo o foco em 

fechamentos de bairro e periferias, mas principalmente em regiões que possui 

bacias, como Água do Sobrado e Bacia Nações Norte, por conta de serviço de 

barragem de contenção e prevenção de assoreamento em seu entorno. 

 Já os serviços terceirizados pela Secretaria de Obras, para execução 

aproximadamente de 30 quilometro de galerias no valor aproximado de R$ 

9.000.000,00, encontra-se empenha uma parte do contrato iniciado no final do ano 

de 2011 e cumprindo com o contrato sem a consideração de aditivo. 

 O vereador Natalino Davi da Silva, depois da explanação do secretário de 

obras, solicita uma informação quanto aos trabalhos de implantação de galerias, 

com enfoque na região do Jardim Marília, que se encontram os serviços de 

execução de implantação de galerias pela empresa contratada parada, em resposta 

o secretário de obras esclarece que o inicio do contrato foram encontradas 

dificuldades entre as partes, ocorrendo 7 notificações por parte da Secretaria junto a 

empresa e encaminhou para a Secretaria de Negócios Jurídicos para possíveis 

penalizações  cabíveis e que gradativamente esta retomando os trabalhos e 

apresentou os planos de trabalho, onde é relatada os serviços no Jardim Marília que 

possui dificuldades pontuais apontada, como emissários de esgotos e redes de água 

existentes que não possuem cadastro, e realizando um trabalhos em conjunto ao 

DAE para providências de regularização e aprovando o novo cronogramas de 

execução e com previsão de reinicio dos trabalho de galerias no inicio de março, não 

somente no bairro em questão mas também nas demais áreas contempladas. 

 

3. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU: SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO. 

 

 O secretário de Planejamento, Rodrigo Riad Said, não apresentou nenhuma 

documentação ou material a ser exposto no Plenário, referente ao item sobre 

“Esclarecimentos quanto às áreas dos mini-distritos, residenciais e as 

desapropriações”. 

 A explanação começou com o assunto sobre os mini-distritos, que é um 

trabalho em conjunto com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico em 

atendimento ao plano de governo do Prefeito Municipal, que tem como finalidade de 

incubadora e possui uma limitação de usos diferente do distrito, foram citadas áreas 

planejadas para estas finalidades como o Jardim Guadalajara, Jardim Pagani, 

ambas as áreas com dificuldades de implantação pelo desconhecimento das 

limitações da finalidade do mini-distrito e demais atividades que possam ser 

utilizadas. Com relação aos residenciais, foi elencada os residências do último 

quadrimestre, já foram aprovados os residenciais, Transamérica II próximo ao Bauru 

XVI, Santana no Mary Dota, Água da Grama na Nova Esperança, Arvoredo no 

Colina Verde, Flores I e II Pq. Roosevelt todos em atendimento ao programa Minha 

Casa Minha Vida do Governo Federal, ocorrendo a urbanizações de áreas que 



estavam com descarte de entulhos e demais questões que prejudicam a situação da 

região, já os que se encontram em fases de diretrizes são os residenciais São 

Sebastião na antiga área do Curtume, na Dutra/Industrial dois grandes 

empreendimentos e o Monte Verde I e II. Para atendimento a outro faixa de 

rendimento familiar, existem áreas no Santa Cecília, Roosevelt, Belas Nações e no 

antigo Country Club, outro empreendimento denominado Parque Boa Vista  no 

Parque Viaduto, foi realizado também um chamamento público para a realização de 

250 casas no Jardim Europa dentro do programa Minha Casa Minha Vida 

envolvendo o desfavelamento e desocupação de áreas de risco do Jardim Europa, 

Parque das Nações, Jardim Olímpico e Jardim Holanda. Quanto aos loteamentos em 

situação de diretrizes não somente municipal mais também nas demais áreas a 

serem aprovados, os loteamentos são na Nações Norte com 3 glebas , na zona Sul 

o Cidade Jardim, Villagio IV, Porto Fino e o Spázio Comendador, todas com 

desenvolvimento das áreas para atendimento da demanda do local, foi citado 

também um loteamento industrial na Bauru/Arealva SP321 . Quanto ao assunto das 

desapropriações, foi citado que devido a peculiaridades sobre o assunto existem 

pagamentos de outros quadrimestres referentes à desapropriação que ainda estão 

sendo realizadas, desapropriações no Parque Jaraguá e no Jardim Roosevelt que já 

foram pagas e se referem a áreas para construção de Unidades da Saúde da 

Família/Unidades Básicas de Saúde, na alça de acesso a Avenida Nações Unidas 

na Avenida Duque de Caxias restando uma situação a ser concluída para as demais 

providencias para a realização do acesso, as alças do viaduto inacabado via Rua 

Alfredo Maia já foi realizado a desapropriação via judicial. Foi relatado que ao final 

do ano de 2011, foi realizada pela secretaria uma licitação via registro de preço de 

serviço de topografia para determinar situações que são necessárias para futuras 

desapropriações, com base três futuras avenidas, sendo elas Avenida da Água 

Comprida que vai da Avenida Nações Unidas até a Avenida Rodrigues Alves, 

Avenida Nuno de Assis após a Rodovia Marechal Rondon até a região Santa 

Luzia/Mary Dota e a Água do Sobrado. 

 O vereador Natalino Davi da Silva solicita esclarecimento sobre as 

desapropriações a futura duplicação da Rodovia que interliga a Bauru/Arealva, como 

resposta, o secretario afirmou que utilizando o registro de preço de topografia está 

realizando estudos sobre possíveis desapropriações para as construções das 

marginais, pois para a duplicação existe área para sua realização, porém afirma que 

existem dificuldades para a realização devido a falta de recursos para que ocorra as 

desapropriações, mas trabalha juntos aos proprietários formas de realizações das 

mesmas em caráter de parcerias, sendo um trabalho atípico. A vereadora Chiara 

Ranieri Bassetto questiona em relação à Avenida Águas do Sobrado sobre o que foi 

feito no último quadrimestre e a perspectiva das obras serem iniciadas no ano de 

2012, em resposta o secretario relata que existe um projeto básico na própria 

secretaria, porém insuficiente para buscar verbas e em contato com a empresa 

contratada para que apresente projetos até mesmo por etapas para que se possam 

realizar buscas por verbas para realização. O vereador Moisés Rossi questiona 

sobre a licitação de uma ponte que ligaria o Bauru 2000 ao Jardim Flórida, no qual 



ocorreram problemas com a empresa, e qual providência estão sendo tomadas, o 

secretario relata que o processo foi cancelado devido à previsão de gastos com a 

execução da ponte devido a uma falha nos dimensionamentos, ultrapassar o valor 

inicialmente apontado somado os aditivos possíveis ao contrato, com tudo isso foi 

aberto nova licitação de projeto que se encontra em fase de finalização e 

posteriormente realizar a nova licitação para execução do projeto que for aprovado, 

foi indagado pelo Senhor vereador, sobre a Prefeitura perder verba já repassada 

para a execução da obra, o senhor secretaria afirma que não há esse risco. A 

vereadora Chiara Ranieri Bassetto solicita informações sobre ações quanto a 

duplicação da Bauru/Piratininga, o senhor secretário relata que existia conversas 

com o Governo Estadual, sobre a construção de rotatórias, porém nada foi firmado, 

a vereadora, pergunta sobre a possibilidade de Bauru realizar a mesma ação que 

Piratininga realizou na construção de acostamento até o limite municipal, devido ao 

fluxo de pessoas que moram em Piratininga e trabalham e estudam em Bauru e 

também devido aos acidentes ocorridos neste percurso, ficando assim como uma 

reivindicação para a região, o senhor secretário registra a reivindicação e relata que 

já foram colocados radares para a redução de velocidade no local e em trabalho com 

o Ministério Público a busca de soluções na região próximo ao Rastro do Cowboy. O 

vereador José Roberto Martins Segalla questiona sobre processo encaminhado ao 

Prefeito sobre os investimentos de estrutura na região do empreendimento próximo 

ao Rio Verde e Aeroporto Internacional, visando até possíveis outros 

empreendimentos devido ao Aeroporto Internacional, em resposta o senhor 

secretário afirma que desconhece sobre os fatos e prontifica-se a verificar e repassar 

as dificuldades apontadas. 

 

4. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU: SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ECONOMIA E FINANÇAS. 

 

 O secretário de Economia e Finanças, Marcos Roberto da Costa Garcia, 

projetou os seguintes documentos no Telão do Plenário da Câmara, comentado os 

números ali divulgados, referente ao item sobre “Análise e avaliação das metas 

fiscais do 3º quadrimestre de 2011”, foi apresentado os seguintes dados. 

 

 



 

 
 

 A explanação começou com as explicações sobre os dados apresentados do 

fechamento de 2011, iniciando pelos valores da receita dos últimos anos, onde foi 

destacado o último ano com uma variação positiva da receita em 16,88% a mais do 

que no ano de 2010, em decorrência ao REFIS realizado pela Prefeitura que devido 

ao pagamento á vista entrou aos cofre em torno de R$ 11.000.000,00, com relação 

as principais receitas da Prefeitura foi observado a evolução das receitas dos últimos 

06 anos, dando ênfase ao ano de 2011 em comparativo a 2010, o IPTU obteve uma 

evolução de 12,91%, o ISSQN um acréscimo de 24,90% destacando que nos anos 

de 2006 e 2007 apresentava-se inferior ao IPTU e nos anos subseqüentes 

conseguiu-se equiparar e em certos momentos até ultrapassar os valores do IPTU, o 

ITBI obteve uma evolução de 14,95%, sendo um dos que mais cresceu nos últimos 6 

anos em torno de 200%, o ICMS 15,90%, IPVA 13,40% e FPM 26,17% apontado um 

crescimento substancial em 2011. Com relação às despesas foram apontadas as 

principais despesas da Prefeitura, como o Pessoal e os Encargos que ficaram em 

R$ 230.830.000,00 que é 50,49% do percentual liquido, Subvenções e Auxílios com 

R$ 23.406.000,00 (5,12%), despesas com Custeio ficou em R$ 154.547.000,00, 

Investimentos em R$ 29.750,00 e as Dívidas no valor de R$ 22.620.000,00, 

totalizando valorem pagos das despesas no valor de R$ 457.153.000,00 em 2011. 

No demonstrativo com gastos com a folha de pagamento em 2011 em relação a 

Receita Corrente Liquida, a Prefeitura fechou com gasto 46,53% e o executivo com 

48,16% apontando um aumento comparado ao ano de 2010 em decorrência da 



implantação do PCCS (Plano de Cargos e Carreiras e Salários). Em outro 

demonstrativo, são apontados os anos de 2009, 2010 e 2011 onde os valores gastos 

com a implantação do PCCS, foram absorvidos pelo desempenho do aumento das 

receitas nos decorrentes anos ficando equiparados em aproximadamente 38%. Em 

seu último quadro demonstrativo, é apontado os saldos das principais dívidas no 

encerramento de 2011 no total de R$ 233.706.000,00, dívidas esses sendo INSS, 

Dívidas Federalizadas, CPFL, EMDURB, FUNPREV e DAE. 

Terminado a explanação, o vereador José Roberto Martins Segalla, indagou sobre a 

forma de que são apresentados os dados de forma genérica e sem detalhamento do 

planejamento orçamentário e a utilização da suplementação para correções de 

possíveis imperfeições do planejamento e que posteriormente é apresentado os 

números da mesma forma genérica e sem detalhamento, e sugerindo que as 

explanações apontam-se quais as ações que esta se realizando para se atingir tais 

dados, em resposta o Senhor Secretário, com relação aos planejamentos 

apresentados, que é adotado formas em que o Tribunal de Contas do Estado e 

Secretaria do Tesouro Nacional tem como modelo, quanto aos remanejamentos, 

ocorre devido a alterações de planejamento de quando foi aprovada a peça até a 

sua efetiva execução, pois se planeja com até seis meses de antecedência do inicio 

do próximo exercício, onde ocorrem novos estudos e altera os planos de execução, 

por isso é necessário os remanejamentos e medindo proporções entre valor total do 

orçamento e o valor remanejado gira em torno de 10%, porém há possibilidade de 

melhorias tanto no planejamento quanto nos esclarecimentos das informações. 

 

5. DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

 

 O diretor, Walker Hojas Petenuci, projetou os seguintes documentos no Telão 

do Plenário da Câmara, comentado os números ali divulgados, referente ao item 

sobre “Esclarecimentos quanto execução dos procedimentos administrativos 

tomados para manutenção do patrimônio e para atendimento ao público”, foi 

apresentado os seguintes dados. 

 

 



 
 O representante iniciou com a demonstração dos dados de investimento em 

equipamentos e materiais permanentes, destacando os principais investimentos 

realizados pela autarquia, demonstrou também os valores gastos em obras e 

instalações e manutenções de veículo, apontando também os investimentos em 

poços. 

 O vereador Natalino Davi da Silva apontou na apresentação os investimentos 

em poços e citou a falta de água que ocorre no município, em resposta o 

representante aponta que entre 30 e 45 dias estarão em funcionamento os poços do 

Cruzeiro do Sul e o Jardim Marabá e faz a previsão de que o poço e o reservatório 

do Rasi entram em atividade m Junho/2012. 

 Questionado quanto aos devedores, o representante aponta que todas as 

providências jurídicas já foram tomadas para a cobrança desses valores, porém em 

alguns casos encontram-se dificuldades para tomar as devidas providências. 

 Em questão da inoperância das atividades no atendimento a população, foi 

relatada o desconhecimento da existência do assunto na autarquia. 

 

 Em linhas gerais, foram esses os resultados apontados na audiência pública, 

devendo após apreciação da Comissão Interpartidária e do Plenário da Câmara, ser 

remetida cópia desta ata ao Tribunal de Contas do Estado e divulgação no site da 

Prefeitura. Assina o presente a Vereadora 

______________________________________________ Chiara Ranieri Bassetto, 

relatora da Comissão Interpartidária. 


