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REQUERIMENTO Nº 127 /2021 

 

Senhores Vereadores, 

 

 

Requeiro à Mesa, observadas as exigências regimentais de praxe, após 

ouvido o douto Plenário para que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando 

de Sua Excelência, através da Secretaria competente, as seguintes informações sobre 

o financiamento na linha de crédito do Programa FINISA -- Financiamento à 

Infraestrutura e ao Saneamento: 

 

1. Qual a destinação planejada para o montante recebido pela Prefeitura 

Municipal de Jaguariúna através do financiamento do FINISA? 

 

2. Por conseguinte, se os recursos não serão utilizados para a iluminação 

pública, onde serão utilizados? 

 

JUSTIFICATIVA 

 

É público que o executivo municipal recebeu recursos de financiamento 

do FINISA em 2020 no valor de cerca de R$ 15.000.000,00. Foi divulgado que este valor 

seria utilizado para obras em áreas específicas, como ciclovias, construção da passarela 

sobre a rodovia na entrada do Bairro Florianópolis, construção de estação de tratamento 

de água e modernização da iluminação pública. 

Recentemente foi aprovada por esta casa de leis a lei que autoriza o 

executivo municipal a celebrar parcerias público privadas. Também foi divulgado o plano 

de que seja feita tal parceria para modernização da iluminação pública da cidade.  

Portanto, os recursos obtidos através do FINISA que seriam destinados 

à iluminação pública não mais serão utilizados desta maneira. Mesmo porque, não teria 

sentido investir recursos próprios em uma obra que será financiada de outra forma, 

financiando com estes recursos a obra do parceiro privado. 

Sendo assim, justificamos o questionamento: se os recursos não serão 

utilizados para a iluminação pública, onde serão utilizados? 

Gabinete do Ver.  Dr. Junior, 12 de abril de 2021. 

a. VEREADOR JOSÉ ALAERCIO DE TOLEDO LIMA JUNIOR 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade em Sessão 

Ordinária realizada aos 13 de abril corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 14 de abril de 2021. 

 

 

 
VEREADOR AFONSO LOPES DA SILVA 

Presidente 

                                        

 


