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Notícia anterior Próxima notícia

Câmara: TCM investigará aluguéis de
imóveis
Auditoria incluirá mais contratos. Casa comprou café para 2.724 xícaras diárias

O Tribunal de Contas do Município (TCM) decidiu incluir na auditoria que realizará em novembro, na
Câmara de Vereadores, os sete contratos de locação de imóveis firmados pelo Legislativo municipal, que
custam R$6,5 milhões por ano. Conforme denúncia publicada domingo pelo GLOBO, parte desses imóveis está
sem uso ou subutilizada. Só no prédio 51 da Praça Floriano, conhecido como Verdinho, três andares inteiros,
além do térreo e dos dois subsolos viraram depósitos de materiais de obras, móveis desmontados ou
descartados, além de caixas amontoadas.

Desperdício. Sala vira depósito de material em prédio alugado pela Câmara

A auditoria na Casa faz parte do Plano Anual de Fiscalização do tribunal, aprovado em março durante
sessão plenária. Algumas contratações serão selecionadas para a inspeção. As de aluguéis, porém, já estão na
lista.

CAFÉ: SEIS MIL QUILOS POR ANO Entre os vereadores, Fernando William (PDT) resolveu ir além das
locações. Está analisando cada um dos contratos assinados pela Câmara.

— Queremos ver o que pode ser enxugado. Vivemos um momento em que todos precisam apertar os
cintos. A Câmara deve colaborar e devolver parte dos duodécimos, para que o Executivo use os recursos em
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áreas fundamentais.
Um dos contratos prevê a compra anual de 24 mil pacotes de 250 gramas de café “homogêneo, torrado e

moído do tipo superior”, ou seis mil quilos, por R$ 98,4 mil. Segundo baristas um quilo daria para fazer entre
cem e 120 cafezinhos de boa qualidade. Levando-se em conta todos os dias úteis do ano (22 por mês) e sem
excluir recesso e feriados, com o estoque seria possível servir diariamente entre 2.270 e 2.724 cafezinhos.

O Legislativo municipal também fez um contrato generoso para fornecimento de 960 quilos de leite em pó
integral e instantâneo e de 8.760 quilos de açúcar refinado, por R$ 46,5 mil, pelo período de 12 meses. Com
um quilo de leite em pó, de acordo com as recomendações de fabricantes, daria para fazer 37,5 copos com
200ml. Em média, 137 copos por dia útil.

— Não vejo circular leite na Câmara. Só café, água e chá — diz William. — De qualquer forma, é hora de
cortar excessos, de servir menos cafezinho.

Já o vereador Alexandre Arraes (PSDB) protocola ainda hoje um requerimento de informações à Mesa
Diretora sobre os contratos de aluguel de imóveis:

— Quero saber, por exemplo, se houve pesquisa de mercado. A Câmara não pode alugar acima do preço
(um andar do prédio 51 da Praça Floriano custa entre R$ 24,9 mil e R$ 27,7 mil por mês para a Câmara,
enquanto um outro pavimento sai por R$ 18 mil). .

O vereador Paulo Pinheiro (Psol) também prepara um requerimento:
— A Mesa precisa explicar se os andares alugados são mesmo necessários e qual o planejamento para

ocupar os sem uso.
Por nota, a assessoria da Câmara reitera que os contratos de aluguel foram renovados com descontos e diz

que, “nos últimos anos, a instituição tem reiteradamente gerado economias em suas próprias despesas”.
Acrescenta que o foco da atual administração é a geração de economia e que “foi reduzida em 20% a cota dos
setores referente ao consumo de café e em 50% as despesas relativas a itens de material de escritório”.
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