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Autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito com o Banco do Brasil
S.A

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 do Brasil até o valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta
milhões de reais), para operações na linha de financiamento Programa Eficiência
Municipal, destinadas a financiar Obras de Infraestrutura Viária -- Pavimentação.

Na justificativa do Prometo, o Executivo quer o recurso visando
financiar obras de recuperação de pavimentação de vias arteriais e coletoras de
diversos logradouros do município, a serem atendidas conforme a relação do anexo
T, juntado ao processo em 22/1 0/19.

Ainda, em sua justificativa, salienta quer conforme estudo da Divisão
Geral de Conservação de Vias Urbana, aproximadamente 10% da área de
pavimentação está em más condições e que seriam necessários manutenção. E
salienta que nos últimos 10 anos, em média aplicação de recursos no programa de
recuperação de pavimentação foi de 10 milhões e que estariam ampliação a
aplicação desses recursos.

A douta Procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta, e
em seu Parecer, registra que a proposição não apresenta ínconstitucíonalidade ou
ilegalidade que impeça sua tramitação ou que atraia incidência do art. 19, inc. ll,
al. ':l'' do Regimento Interno.

É o sucinto relatório

Em nenhum momento conforme relato da Procuradoria, vislumbro
qualquer tipo de inconstitucionalidade ou ilegalidade que venha barrêy a tramitação
do Prometo.
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Além do que já foi exposto pela Procuradoria na página 7 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"

)(

Sendo assim, esta Comissão se manifesta pela inexistência de óbice
de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Sala de Reuniões, 25 de outubro de 20 19
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