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ATA DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

DE BAURU REFERENTE AO ANO DE 2018 

Atendimento ao Art. 48 da LRF e 58-H da Resolução 263/90 

Aos trinta e um dias do mês de agosto de 2017, a partir das 10h30min, no Plenário da 

Câmara Municipal de Bauru, realizou-se Audiência Pública previamente convocada para 

esse fim conforme publicação no Diário Oficial do Município em 29/08/2017, 

observando-se a seguinte pauta, elaborada em comum acordo com a Administração 

Municipal, com a exposição aos presentes dos seguintes representantes: SECRETARIA 

DE ECONOMIA E FINANÇAS Senhor Everson Demarchi; FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV Sr. Donlzete 

do Carmo dos Santos; EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 

DE BAURU- EMDURB Sr. João Carlos Tacin; DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO-DAE 

Sr. Eric ~dir Fabris e CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU Sr. Alexandre Antonio Previero. 

Participaram da audiência as vereadoras Chiara Ranieri Bassetto e Yasmin Cristina 

Dantas do Nascimento, respectivamente Presidente e Relatora da Comissão 

Interpartidária e os vereadores: Alexssandro Bussola, Benedito Roberto Melra e Marcos 

Antonio de Souza, bem como os representantes dos órgãos acima referidos e as pessoas 

que assinaram a lista de presença apenso ao processo. O representante da Câmara 

Municipal de Bauru, Senhor Alexandre Antonio Previero iniciou os trabalhos expondo o 

plano orçamentário do ano de 2018 da Câmara Municipal, como sendo de RS 

20.234.000,00, seguido pelo Sr. Everson Demarchi, Secretário Municipal de Economia e 

Finanças informando que a previsão orçamentária de 2018 para o município de Bauru 

será de R$ 1.412.154.290,00, Informando ainda tratar-se de um valor provisório a ser 

ajustado até o final de setembro, quando da entrega do Projeto de tei Orçamentária à 
Câmara Municipal. Em sequência a FUNPREV, através de seu Presidente Sr. Donlzete do 

Carmo dos Santos demonstrando as prováveis despesas e receitas da entidade no valor 

de R$ 223.764.883,00 a serem aplicados no ano 2018. O representante da EMDURB Sr. 

João carlos Tacin expôs a previsão da Autarquia o valor de R$ 60.138.804,00. O DAE 

apresentou uma previsão de receita e despesa para 2018 de R$ 154.729.710,00. A 

COHAB prevê um orçamento de R$ 42.887.000,00, porém com uma despesa projetada 

superior de R$ 58.393.000,00 proporcionando um déficit orçamentário de R$ 

15.506.000,00. Após as exposições, a Presidente da Audiência, vereadora Chiara Ranieri 

Bassetto colocou à disposição dos vereadores para fazerem seus questionamentos. 

Assim, o Vereador Benedito Roberto Melra iniciou seus questionamentos indagando ao 

DAE uma divergência de valor nos quadros expostos pela entidade, reconhecidos como 

erro material. Em seguida dirigiu seu questionamento ao Secretário de Finanças sobre 

os escassos recursos direcionados a investimentos por conta do PCCS que consome 
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grande parte do orçamento municipal. Em virtude do PCCS ter sido elaborado na 

administração anterior, coube ao ex-secretário de Finanças Sr. Marcos Antonio Garcia 

responder. A Vereadora Chiara indagou a Secretaria de Finanças sua preocupação, 

tendo em vista a dificuldade de fechamento da LOA de 2018 por parte da prefeitura com 

o crescente aumento dos custos fixos explanado pelo secretário, obrigando-o a tomar 

medidas drásticas para equalização final de seu orçamento, haja vista a situação da 

COHAB que apresentou déficit orçamentário. De pronto o Vereador Benedito Meira 

questionou ambos, ao 1e de buscar alternativas em concessões para viabilizar receitas 

e ao 22 sobre a incapacidade de sobrevivência da empresa COHAB sem novas 

comercializações imobiliárias e pôr fim a Vereadora Chiara pediu explicações sobre as 

tratativas do Aeroclube de Bauru e após atendido todos os quesitos formulados, deu-se 

por encerrada a audiência às 12h04min. Todo o relato da Audiência Pública foi gravado 

e apensado ao processo 007/17 nesta Câmara, ficando à disposição dos interessados. O 

assessoramento técnico dos trabalhos foi efetuado por Alexandre Antônio Previero, 

consultor Administrativo Financeiro da Câmara Municipal. Este relatório terá uma cópia 

encaminhada ao Tribunal de Contas. 

Bauru, 31 de agosto de 2017. 

. "' .. 0 ~ 
Chiara Ranieri Bassetto - Presidente .................... ~: ......... "::::..":>:.. .. ~ ........... . 
Yasmin Cristina Dantas do N1cimento - Relatora ...... ~ ... .' .. !li ..............................•..... 

Alexssandro Bussola ............. .,. ................................................................................................... . 




