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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 39 QUADRIMESTRE DE 2017

BASE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Em cumprimento ao disposto no §49 do artigo 99 e ao parágrafo único do artigo 489 da
Lei Complementar n9 101/00,

 foi realizado nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018
,
 com

início às 09:26 horas e 09:34 horas respectivamente, no Plenário da Câmara Municipal

de Bauru, as audiências públicas previamente convocadas para esse fim,
 conforme

publicação no Diário Oficial de Bauru do dia 08 de fevereiro de 2018, observando-se

especificamente sobre a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais
do 39 quadrimestre de 2017, os seguintes itens/assuntos da pauta de cada expositor:

Dia 22/02/2018 convocados: CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU - Análise e avaliação das
metas fiscais do 39 quadrimestre de 2017: EMPRESA MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL/EMDURB - Análise e avaliação das metas fiscais
do 39 quadrimestre de 2017; DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAE - Análise e

avaliação das metas fiscais do 39 quadrimestre de 2017; COMPANHIA DE HABITAÇÃO
POPULAR DE BAURU- COHAB - Análise e avaliação das metas fiscais do 39 quadrimestre
de 2017 e FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE

BAURU - FUNPREV - Análise e avaliação das metas fiscais do 39 quadrimestre de 2017.

Participaram desta audiência as vereadoras.
 Chiara Ranieri Bassetto e Yasmin Cristina

Dantas do Nascimento respectivamente Presidente e Relatora da Comissão

Interpartidária e os vereadores,
 Alexssandro Bússola, Benedito Roberto Meira, Edmilson

Marinho da Silva Jr
, José Roberto Martins Segalla, Natalino Davi da Silva, Roger Barude

Camargo e Telma Gobbi, bem como, os representantes dos órgãos acima referidos e as
pessoas que assinaram a lista de presença apensa a esta ata. O representante da Câmara

Municipal de Bauru, Sr. Alexandre Antonio Previero,
 Consultor Administrativo

Financeiro, iniciou os trabalhos expondo quadros demonstrativos referentes ao S9

quadrimestre de 2017, seguido da mesma forma pelos demais expositores, assim

representados: Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural- EMDURB,
 Sr.

João Carlos Tascin - Gerente Financeiro; Departamento de Água e Esgoto - DAE,
 Sr. Éric

Edir Fabris - Presidente; Companhia de Habitação Popular de Bauru - COHAB,
 Sr.

Marcelo Nascimento Alba - Contador acompanhado do Sr. Edison Bastos Gasparini Jr.

Presidente. Após as explanações, foi aberto questionamentos aos Srs. Vereadores. O

Vereador José Roberto Martins Segalla fez um aparte sugerindo que além dos números

apresentados viessem acompanhados de notas explicativas a fim de dar melhor

compreensão aos dados fornecidos. O vereador Alexssandro Bússola Presidente da

Câmara sugeriu então que fizesse uma comissão com envolvidos para adequaris para adequar a uma .//
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dinâmica satisfatória de apresentação das metas fiscais,
 buscando as melhorias

pretendidas. Após os apartes deu prosseguimento aos questionamentos, iniciando pelo
vereador Sr. Benedito Roberto Meira

, e pelos vereadores José Roberto Martins Segalla,

Alexssandro Bússola e por fim pela vereadora Sra. Chiara Ranieri Bassetto. Após ouvidas

as respostas aos quesitos apresentados e nada mais a ser questionado deu-se por

encerrada a audiência às 12:26 horas. Dia 23/02/2018 convocados para exposição:

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - Análise e avaliação das metas fiscais do 3*

quadrimestre de 2017; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Análise e avaliação das
metas fiscais do 39 quadrimestre de 2017; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Análise

e avaliação das metas fiscais do 3S quadrimestre de 2017. Participaram desta audiência

os vereadores Chiara Ranieri Bassetto e Benedito Roberto Meira [qd hoc) Presidente e

Redator respectivamente e os vereadores Luis Carlos Barbosa,
 Milton César de Souza

Sardin e Telma Regina da Cunha Gobbi, bem como, os representantes dos órgãos acima

mencionados e as pessoas que assinaram a lista de presença. A presidente da audiência

deu início aos trabalhos solicitando a Secretaria de Finanças fazer sua apresentação

através do Secretário Sr. Everson Demarchi e na sequência as demais secretarias pelos

respectivos representantes: Secretaria da Saúde Sr. Dr. José Eduardo Fogolin Passos e

pela Secretaria de Educação os Srs. Cláudio Kadihara Chefe de Seção e Wagner Antonio

Júnior Diretor de Departamento. Foram convocados a participarem da audiência pública

todos os demais Secretários representando suas secretarias, as quais fizeram presentes.

Após a apresentação de cada Secretaria a Presidente Sra. Chiara Ranieri Bassetto abriu

a palavra para questionamento inicialmente dos vereadores. Assim a vereadora Telma /
Gobbi iniciou os questionamentos indagando sobre a real situação financeira da/ 

_

J
Prefeitura, demonstrando muita preocupação neste aspecto seguida nesta mesma linha ( \
pelo vereador Benedito Roberto Meira, salientando mais uma preocupação, quando se \
referiu ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários que possui muitas benesses, \

. / \
comprometendo altamente as finanças do município. Nestes quesitos, as respostas /j

_

J
obtiveram a contribuição do Secretário de Administração Sr. David José Françoso. Outra /
preocupação relevante apresentada foi o acréscimo significativo dos precatórios, cuja

resposta coube ao Secretário de Negócios Jurídicos responder Sr. Antonio Carlos Garms.

A vereadora Chiara Ranieri Bassetto também ressaltou sua preocupação ao indagar ao

Secretário de Administração o que de concreto tem feito a secretaria para diminuir

custos da folha em específico as horas extras. Após respondidos aos diversos

questionamentos, deu sequência à audiência com apresentação das Secretarias de

Educação e Saúde, cabendo a elas também serem dirigidos diversos questionamentos.

Após serem atendidos os quesitos dos senhores vereadores, a Presidente abriu a palavra

aos demais participantes da reunião, atendendo ao pedido de um cidadão que

questionou o Secretário de Saúde, e como nada mais havendo a tratar deu-se por \\\

.
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encerrada a audiência as 12:34 horas Todo o relato das Audiências Públicas foi gravado

e apensado ao processo 004/18 nesta Câmara, ficando à disposição dos interessados.

Um exemplar dessa Ata será encaminhado à Secretaria de Economia e Finanças da

Prefeitura, que se incumbirá de enviá-la ao Tribunal de Contas do Estado.

Bauru
,
 23 de fevereiro de 2018.
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