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PROJETO DE LEI EM Nº 059/2020

Revoga a Lei Municipal nº 8.705, de 15 de
janeiro de 2020, que autoriza o Poder
Executivo a contratar operação de crédito
com a Caixa Econômica Federal, prestar
garantias e dá outras providências.

O povo do Município de Divinópolis, por seus representantes legais,
aprova e eu, na qualidade de Prefeito Municipal, em seu nome sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1º Fica revogada, em todos os seus termos, a Lei Municipal nº
8.705, de 15 de janeiro de 2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, prestar garantias e dá outras
providências.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Divinópolis, 20 de novembro de 2020.

Galileu Teixeira Machado
Prefeito Municipal

Wendel Santos de Oliveira
Procurador-Geral do Município
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Ofício EM nº 110 / 2020
Em 20 de novembro de 2020.

Excelentíssimo Senhor
Rodrigo de Vasconcelos Kaboja
DD Presidente da Câmara Municipal
Divinópolis-MG

Excelentíssimo Senhor Presidente:

A presente Proposição de Lei que ora temos a elevada honra de submeter à

apreciação e soberana deliberação desse nobre e esclarecido Legislativo, revoga a Lei Municipal

nº 8.705, de 15 de janeiro de 2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de

crédito com a Caixa Econômica Federal, prestar garantias e dá outras providências.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente e Nobres Vereadores, o presente projeto de lei tem como

objetivo a revogação da Lei Municipal nº 8.705, de 15 de janeiro de 2020, uma vez que não há

mais limite de crédito para a contratação de financiamentos com

o setor público sem a garantia da União para o exercício de 2020, disponibilizado pelo

Governo Federal através do Banco Central do Brasil.

Além disso, em razão do término do mandato não há mais interesse por parte

da atual gestão em contratar o financiamento autorizado pela citada Lei, a fim de impedir dívida

nova para o próximo prefeito eleito.

Sendo assim, rogamos, pois a pronta atenção na análise do projeto em tela,

que com certeza, obterá desse nobre e esclarecido Legislativo, a sábia e merecida aprovação.

Valemo-nos da oportunidade para reiterar a V. Exa. e seus ilustres pares, os

nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Galileu Teixeira Machado
Prefeito Municipal


