
 

 

 

 
Terça-feira , 20 de outubro de 2009 

 

Orçamento de Santo André destina R$ 10 milhões para 

precatórios 
 

Cinthia Tavares 

 

A dívida da Prefeitura de Santo André com precatórios alimentares é estimada em cerca de R$ 450 
milhões, e desconto de 30% acertado entre servidores, advogados e o governo reduziu o montante 
para R$ 330 milhões. Porém, a peça orçamentária para o próximo ano, que está em tramitação na 
Câmara, destina apenas R$ 10,124 milhões para a pendência. 
 
O pagamento dos servidores é promessa de campanha do prefeito Aidan Ravin (PTB). A briga se 
arrasta desde 1988, quando o então prefeito Celso Daniel sancionou lei municipal, que estabelecia 
reajuste de 25% ao funcionalismo. Na época, o próprio Daniel tentou contestar a lei na Justiça, mas 
perdeu a ação. Os aposentados aguardam desde 1999, ano em que a última parcela da dívida foi 
paga. 
 
Segundo a prefeitura, os precatorianos estão em negociação com o Executivo. Especula-se que a 
prefeitura pretenda dedicar outros R$ 9 milhões, oriundos de remanejamento de 30% previsto na 
peça, ao pagamento dos servidores. O montante seria destinado apenas para os precatórios 
alimentares. 
 

“Sabemos que a prefeitura tem realizado cálculos de atualização do débito relativo a 

precatórios dos anos de 1999 e 2000, tudo com a finalidade de encontrar solução para o 

pagamento. Porém, não temos posição concreta”, afirmou o advogado do Movimento dos 

Precatorianos de Santo André, Fernando Romera Stábile. 

 
Se esse valor (R$ 19,1 milhões) fosse mantido nos orçamentos seguintes, estima-se que o Executivo 
demoraria cerca de 19 anos para concluir o pagamento. Ainda de acordo com a assessoria do Paço, 
o montante não pode ser maior porque a lei não permite. 
 
O vereador José Montoro Filho, o Montorinho (PT), ressaltou que a bancada petista vai lutar para 
que os precatorianos recebam o direito. “É uma promessa do Aidan. Ainda vou estudar o 
orçamento, mas não senti que foram privilegiados.” Por meio de requerimento, Geraldo da Silva, o 
Isqueiro (DEM), solicitou audiência pública para discutir o tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Servidores acreditam no pagamento 

 
O líder do Movimento dos Precatorianos de Santo André, Oswaldo Fagundes, acredita que, apesar 
da indefinição, o pagamento das dívidas judiciais será efetuado. “(A quitação) é viável. O prefeito 
se comprometeu, acredito que vai nos ajudar”, disse. Porém, Fagundes afirmou que o valor 
destinado é pouco. “A quantia de R$ 10 milhões é muito pequena. Para resolver nosso problema, 
precisaria de algo em torno de R$ 150 milhões”, observou. 
 
Sobre o pagamento, o advogado do movimento precatoriano, Fernando Romera Stábile, disse 

que existe porcentual de pagamento em discussão. “Há entendimento verbal sobre o 

pagamento de 70% do valor total do débito atualizado, com parcelamentos corrigidos 

mensalmente pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Entretanto, não há 

nenhum acordo formalizado”, explicou. 

 


