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Informar sobre situação atual da captação dos recursos
provenientes do Financiamento à Estrutura e ao
Saneamento (Finisa) para a pavimentação da Avenida Tres
de Margo
CONSIDERANDO matéria veiculada no Jornal Cruzeiro do Sul em 21/12/2018
que trazia o seguinte conteúdo:
"Uma obra esperada ha muito tempo parece estar
finalmente próxima de sair do papel: a pavimentação da avenida
Três de Margo, que interliga a região do Alto da Boa Vista as
regiões da Vila Amato e Aparecidinha. A informação fbi prestada
pelo Executivo em resposta a requerimento da Camara de
Sorocaba. Em resposta ao requerimento, o Executivo informa
que os recursos provenientes do Financiamento à Estrutura e ao
Saneamento (Finisa) estão em fase de captação e, até o
momento, ainda não estão disponíveis, deixando a previsão de
inicio da obra para 2019. De acordo com a Camara, em
dezembro de 2017, o prefeito José Crespo sancionou quatro
projetos de lei que autorizavam a Prefeitura a contrair
empréstimo na Caixa Econômica Federal para investimento em
obras públicas, entre elas a pavimentação da Três de Margo. No
total, o Executivo ficou autorizado a fazer empréstimo da ordem
de R$ 105 milhões por meio da linha de crédito Finisa. O asfalto
na avenida é aguardado lid anos pelos moradores da regido de
Aparecidinha e também é trajeto da tradicional romaria, que
ocorre todos os anos em Sorocaba";
CONSIDERANDO reclamação de uma munícipe que procurou o meu gabinete
com o seguinte questionamento:

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
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"Boa tarde. Acabo de me cadastrar no seu }Maths e
gostaria de lhe pedir se vc sabe sobre o asfalto da 3 de marco.Moro aqui
há 2 anos e ja vi alguma reportagem sobre o tema inclusive que a verba
ja está disponível .Poderia fazer algo por nós aqui?";
REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado a Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal, solicitando nos infolmar o que segue:

1)

Qual é a atual situação da captação dos recursos provenientes do

Financiamento à Estrutura e ao Saneamento (Finisa)? 0 valor total para a obra ja está
com a Prefeitura? Se sim, qual foi o valor do empréstimo? Se não, o que ocorreu com
este processo?
2)

Existe a previsão para o inicio das obras ainda em 2019, como

divulgado em dezembro de 2018?
3)

0 edital para esta obra já está em andamento? Se ja. foi finalizado,

qual empresa deverá realizar este serviço?
co

Por fim, REQUEIRO, que a resposta do presente requerimento seja
encaminhada dentro do prazo legal, sob pena de infração aos §§ 2° e 3° do art. 104 do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Sorocaba, devidamente acompanhada dos
documentos oficiais das secretarias e departamentos.
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Sala das sessões, 17 de setembro de 2019.
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Sorocaba, 22 de outubro de 2019
Senhor Presidente,

Em resposta ao requerimento nº 2161/19, de autoria do nobre vereador Péricles
Regis Mendonça de Lima e aprovado por esse Legislativo, no qual solicita informações sobre
situação atual da captação dos recursos provenientes do Financiamento à Estrutura e ao Saneamento
(Finisa) para a pavimentação da Avenida Três de Março, infonnamos a Vossa Excelência com os
esclarecimentos das secretarias:
Secretaria da Fazenda - SEFAZ:

1. Conforme comunicado eletrônico nº 318/2018 emitido pela Caixa Econômica
Federal em 31 de janeiro de 2018, estão temporariamente suspensas as contratações de operações de
crédito com Municípios cuja garantia seja FPM.
Em 20 de junho de 2018, fez-se necessário o arquivamento da proposta pela CEF
junto ao sistema SADIPEM, a fim de não comprometer as análises relacionadas ao CAF pelo STN.
Dessa forma, em 2019 não houve prosseguimento da proposta de financiamento,,.
inclusive e decorrência do cenário político e econômico que atravessa o país e consequentement<(Ó)
Município de Sorocaba, o pleito restou inviabilizado.
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2. Não há previsão para início das obras, por meio desse financiamento FINISA,
devido à inviabilização do pleito.
3. Considerando o não prosseguimento do financiamento FINISA junto ao STN,
através do sistema SADIPEM, infonnamos que não há edital aberto para execução de referida obra.
Secretaria de Relações Institucionais e Metropolitanas - SERIM:

A Unidade de Execução de Projetos (UEP) iniciou processo de licitação para
contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da Avenida 03 de
Março, entre a Rua Paulo Varchavitchik até a Estrada da Serrinha com execução de pavimento,
drenagem, passeio público, iluminação pública e sinalização, com aproximadamente 1.000 m de vias
novas, confonne projetos executivos e a execução de fresagem e recapeamento a serem feitos na via
existente.
A licitação citada está tramitando através da CPL 597/2019, atualmente em fase
de elaboração de edital, como contrapartida do Programa Mobilidade Total/CAF.
Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada
estima e distinta consideração.
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Atenciosamente,

FLÁVIO NELSON DA COSTA CHAVES
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas

Excelentíssimo Senhor
VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DINI
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal
SOROCABA - SP
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