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REQUER A CRIAÇÃO E INSTALA ÇÃO DE COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQ UERITO COM A FINALIDADE DE
EVENTUAIS
APURAR
IRREGULARIDADES NOS
EXERCÍCIOS DE 2009 EM DIANTE NA COMPANHIA
METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PA ULO E NO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.
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JUSTIFICATIVA
L'ma das funções precípuas do Poder Legislativo e o de fiscalizar os gastos do
Poder Executivo. lim relacao ao Município a previsão está contida no art. 31 da Constituição
lºederal, ao determinar que:
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3111.
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.X Lei Orgânica do Município, ao discorrer sobre as competências privativas
desta (lasa de Leis, traz previsões que reforçam a sua natureza fiscalizadora:
4117. 74 - ( fam/Juli! primiimmwz/e & (ii)/mm Minnie/MZ"
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ll/íl/lI/ÍLÚÚO;

lºoi veiculado pelo portal eletrônico “Gl”, no dia 12 de dezembro de 2017,
materia intitulada “TCM envia relatório a Câmara de SP sobre irregularidades na Cohab“ (copia
anexa e também acessivel em https: /g1.gl(,>bo.com/sp"kao—paulo /Ii()ticia/Lean-enya,rel/atrairia—
'

(3111121fitª,-ipfêºbígtjlltkgklld[13193125*ºªíºhªbagllfºll)

() Relatório do Tribunal de Contas do Município enviado a esta (iasa de Leis
de irregularidades na Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo
centenas
apontou
de
2009
e 2012, resultaram no lNÁClillfW'lílr desperdício de recursos, a ponto
entre os anos
do TCM sugerir () urgente encerramento das atividades da COHAB—Sl) (providência que sera
forçosamente analisada pela .deinistração Municipal).
13.
lN'l'OLICRIXYEL que um Orgao como a COHAB—Sl), cujas atividades
atendam prioritariamente a população mais carente do Município em busca do direito
constitucional a moradia digna, seia palco para a malversacao do dinheiro público.
() Relatório do TCNI fez, apertada síntese, a seguinte análise:
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1)

(I()11.XB/SP é uma sociedade de economia mista criada pela lei
municipal n0 6738/65;

2)

_);a

.X

lºundo Municipal de Habitação (l'iMll) foi criado pela Lei Municipal
A COHAB operacionaliza 0 FM“, que por sua vez tem o
de
centralizar
obietivo
recursos destinados às atividades referentes a
de
interesse social;
política habitacional
()

nº 11.632/94.
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3)

(:()1 LNB/Sl) e o lºMll enviaram para analise pelo TCM suas contas do
período de 2009 a 2012, material que foi usado para a análise feita no
Relatório em comento;
:X

4) Os órgãos técnicos do TCM chegaram a algumas conclusões sobre as
contas da COHÁB, a grande maioria delas encampadas pelos Conselheiros
da Corte de Contas em seu Relatório, das quais cumpre destacar as

seguintes:
a)

investido pela
Na média dos quatro anos examinados, a cada R$
COI IAB e pelo lºMlI (Fundo Municipal de Habitação) outros R$ 2,12
eram gastos com a própria manutenção dessas entidades;
1

b) Inadimplência elevada da carteira imobiliária (2011 e 2012);

c)

Descontrole na contratação de funcionários para cargos de contianca e
no controle de ponto dos funcionários da empresa (2009 a 201 1);

d) Existência de empreendimentos parcial ou totalmente concluídos,
habitados, porém sem a formalização da comercialização;

ia

e)

Uma série de irregularidades contábeis, de maior e menor gravidade,
ocorrida entre os anos 2009 a 2012, irregularidades estas que geraram
enorme prejuízo e descontrole nas contas da (:()1 IÁB e do lºl IM;

t)

Os controles internos da COI MB são falhos, como nas areas gestoras
dos contratos, que levam à necessidade de aprimoracão e adoção de
outras medidas;

g) Reiterado descumprimento de recomendações de anos anteriores do

proprio TCM.

Mas a determinação principal do voto do Conselheiro Ioao .Xntonio,
Relator da questão no TCM, aprovado pelo Plenário da Corte, e que seja criado um grupo de
trabalho no âmbito da Administração Municipal com o objetivo de "(ainda)" medir/m ”muuuitº/kit mw
miª/m

zm BÍIL'WTlI/í/Hl/(l

] )N/l/U
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_lustifíca—sc, assim, a instauração desta Comissão Pglrlmncnmr do
de apura cvcnruais danos ao erário na aplicação de recursos causados
intuito
Inquérito, com o
por irregularidades na (:()I IÁB c no FMH ocorridas desde 3009, considerando que as
irrcgularidadcg apontadas pelo TCM—SP provavelmente não foram sanadas.
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