Ata da 02ª (Segunda) Sessão Extraordinária do Exercício Legislativo de dois mil e
dezoito, 18ª (Décima Oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Cariacica, em 23 de
maio de 2018.
Às dezoito horas do dia vinte e três de maio de dois mil e dezoito, no Plenário
Vicente Santório Fantini, situado na BR 262, KM 3,5, em Campo Grande,
Cariacica/ES, sob a Presidência do Vereador César Lucas, 1º Secretário o Vereador
André Lopes e 2º Secretário o Vereador Amarildo Araújo. Procedeu-se a chamada
para verificação de quórum e abertura dos trabalhos com a presença dos Vereadores:
Amaide Motta, Amarildo Araújo, André Monteiro Lopes, Ângelo Cesar Lucas, Celso
Andreon, Edgar Pedro Teixeira, Edson Nogueira de Souza, Ilma Chrizóstomo
Siqueira, Itamar Alves Freire, João Batista de Oliveira, Joel da Costa, Jorge da Rocha
Cardoso, Léo Alexandre Coutinho de Almeida, Renato Machado, Romildo Alves de
Oliveira, Sérgio Camilo Gomes e Wellinghton Nascimento de Lima. Havendo
quórum o senhor Presidente declarou aberta a sessão em nome de “Deus” e solicitou
ao 1º Secretário que fizesse a leitura bíblica: Romanos 4:25. Em seguida, foi
solicitada a leitura do expediente do dia que constou de: PROCESSO n.º 2145/2018 –
Projeto de Lei PMC n.º 025/2018 do Executivo – Autoriza o Poder Executivo a
contratar operação de crédito denominada “Financiamento para Infraestrutura e
Saneamento - FINISA”, junto a Caixa Econômica Federal e a abrir créditos adicionais
para os programas de investimentos. Lido o parecer conjunto das Comissões de
Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamentos, pelo Presidente da
Comissão de Finanças e Orçamentos, Vereador Joel da Costa opinando pela
legalidade e constitucionalidade, colocado em discussão, aprovado por unanimidade
dos Vereadores presentes. Sendo contrários os Vereadores Professor Elinho e Sérgio
Camilo. Colocado em discussão à matéria, após várias discussões manifestando-se os
Vereadores Professor Elinho, Ilma Chrizóstomo, Renato Machado, Celso Andreon,
André Lopes, Edson Nogueira, Motinha e Joel da Costa. Explanou-se que a convocação
extraordinária dessa matéria tem o foco interesse local, da urgência da matéria e dos
prazos que se encerram, estando pautados da urgência. Porém a matéria não é nova onde
várias vezes já foram discutidas essa matéria, sendo importante frisar que falar do
FINISA é falar de um contrato firmado entre a Municipalidade e uma instituição
bancária de crédito, onde quem determina a regra do financiamento não é a prefeitura, é
a Caixa Econômica, e desde dezembro do ano passado estão tendo que alterar preceitos
da Lei que se tornam exigência da Caixa Econômica para que se faça o procedimento
avançar burocraticamente naquilo que lhe cabe. O Legislativo está cumprindo uma das
etapas, que é o amparo legal da autorização, para que o Município adquira esse
financiamento, autorizando a Prefeitura a obtê-lo. É importante que as pessoas entendam
que o objetivo do FINISA, deste investimento, deste dinheiro que vai chegar e financiar
programas de investimentos, com abrangência em drenagem e pavimentação de vias
públicas, urbanas, saneamento, projetos estruturantes, obras civis e equipamentos
públicos. O objetivo do FINISA é exatamente investir em infraestrutura, ou seja, quando
estão votando esse programa, estão dizendo que Cariacica precisa continuar
desenvolvendo, Cariacica precisa crescer e para isso precisa ter capacidade orçamentária
financeira e o orçamento vem com um valor significativo para investir em infraestrutura,
ou seja, o investimento agora vai propiciar oportunidades no futuro porque vão superar
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uma situação de dificuldade e com o investimento em infraestrutura se tornam
oportunidades de desenvolvimento e crescimento. A urgência da matéria consta na
mensagem do Projeto “cabe-nos a título de acréscimo informar a vossa excelência e
ilustres pares que o financiamento em questão está previamente aprovado pela Secretaria
do Tesouro Nacional (STN), aguardando apenas a edição da Lei, cujo, o texto ora
encaminhamos para que os procedimentos preparatórios se encerrem e o valor seja
disponibilizado ao Município” devido a isso, a urgência da sessão extraordinária.
Colocado em votação, foi à mesma aprovada em regime de urgência por 14 (quatorze)
votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários dos Vereadores Professor Elinho e Sérgio
Camilo. Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente convocou a todos para
próxima sessão ordinária em horário regimental e encerrou a sessão em nome de
“Deus” às dezenove horas e vinte e cinco minutos. Para constar, eu, Lilian Kristina da
Silva Vittorazzi, redatora de ata do plenário, lavrei a presente que após lida, discutida
e aprovada será devidamente assinada pelo Presidente, 1º e 2º Secretários da Mesa
Diretora.

CESAR LUCAS
Presidente
ANDRÉ LOPES
1º Secretário
AMARILDO ARAÚJO
2º Secretário
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