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Autoriza o Executivo Municipal a contratar
operação de crédito junto ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Económico e Social
(BNDES) até o valor de R$ 82.000.000,00
(oitenta e dois milhões de reais).

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
do Executivo Municipal.

O Prometo visa autorizar o Executivo Municipal a contratar operação
de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social
(BNDES) até o valor de R$ 82.000.000,00(oitenta e dois milhões de reais).

A douta Procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta, e
em seu Parecer, registra que a proposição não apresenta inconstitucionalidade ou
ilegalidade que impeça sua tramitação ou que atraia incidência do art. ]9, inc. ll,
al. ''j'' do Regimento Intimo.

É o sucinto relatório

Em nenhum momento conforme relato da Procuradoria, vislumbro
qualquer tipo de inconstitucionalídade ou ilegalidade que venha barrar a tramitação
do Projeto.

Além do que já foi exposto pela Procuradoria na página 8 em anexo.
sobre os dispositivos que permitem que a matéria siga sua tramitação, podemos
citar o art. 94, inc. X, conforme aduz:

"Art. 94 - Compete privativamente ao Prefeito:

X - contrair empréstimos, mediante prévia autorização da
Câmara Municipal"
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Sendo assim, esta Comissão se manifesta pela inexistência de óbice
de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Sala de Reuniões, 19 de agosto de 2019.

Relator

Aprovado pela Comissão em 1 - \
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