
PARECER CECE

PARECER CONJUNTO  Nº        /2021

CECE – CEFOR

 

 

Autoriza o Poder Execu�vo a contratar operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento
do Extremo Sul (BRDE), até o valor de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais).   

 

Vem a esta relatora-geral, para parecer, projeto de lei de autoria do Poder Execu�vo que autoriza a
contratação de operação de crédito no valor de R$ 22.000.00,00 (vinte e dois milhões de reais) junto ao
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para execução do projeto Luz do Saber.

 

O projeto em comento contou com parecer favorável da Procuradoria.

 

É o Relatório.

 

A CCJ avaliou a cons�tucionalidade da matéria.

 

“Art. 30. Compete aos Municípios:

 

I - legislar sobre assuntos de interesse local;"

 

De outra banda, a lei complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, determina que as operações de
crédito só poderão ser autorizadas mediante lei autoriza�va específica, justamente o que se obje�va com
o presente projeto.

 

Além disso, o projeto encontra-se de acordo com a Resolução 41/2001 do Senado, bem como a lei
4320/64, lei geral de finanças públicas.

 

No que tange ao mérito, além da economia gerada, o projeto permi�rá a adequação de várias estruturas
municipais, hoje sem PPCI, por exemplo, para que as escolas estejam aptas a receberem os painéis
fotovoltaicos.

 

Além disso, o custo anual das escolas com energia elétrica aproxima-se de R$ 4 milhões de reais, valor
que será economizado ao longo dos anos, gerando uma redução de custos.



 

Diante do que, somos pela aprovação do projeto

 

Sala das Sessões, 08 de dezembro de 2021

 

 

Vereadora Mari Pimentel

Relatora-Geral

Documento assinado eletronicamente por Mariana Hennig Pimentel, Vereador(a), em 08/12/2021,
às 11:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória
nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de
Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0313809 e o código CRC FD3FAE2E.

Referência: Processo nº 118.00323/2021-18 SEI nº 0313809

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer Conjunto nº 084/21 – CECE/CEFOR con�do no  doc 0313809 (SEI nº
118.00323/2021-18 – Proc. nº 1170/21 - PLE nº 047), de autoria da vereadora Mari Pimentel, foi
APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de Educação,
Cultura, Esportes e Juventude e da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul, realizada
pelo Sistema de Deliberação Remota no dia oito de dezembro de 2021. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
09/12/2021, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0314458 e o código CRC B47D4981.

Referência: Processo nº 118.00323/2021-18 SEI nº 0314458

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

