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PROJETO DB LEI É& 56/81
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O PHEL''EITO MÜIIGIPAL PE GUAQUI. ESTADO DO

espírito SAíJTO, PaçG saDer q.ue a Gamara Municipal Aprovou e eu Sanciono a seguin
te Dei:

Art, Ifl -

Pica o Poder Executivo autorizado a celebrar COH-

VtolO DE ADESAO ao Pi^ograma de OASilS SOOEÔFaCAS,instituido através da Noima de Serviço nfi 440/78,
na conformidade da Resolução da Diretoria (Reu niio de 26 de setembro de 1978, Ata n^ 399)» com
a.OAIXA EGQRÔMIQA FEDERAL, instituição financeira

t

sob a forma de Empresa Publica, dotada de Persona

lidade jurídica de direito privado.
Art; 2fi -

O OOKVÊínIO

a ser firmado será em òonformidade

-

com o AíiSO 1 (CR 763/80) q.ue fica fazendo parte-

integrante da presente Lei,

'

Art; 3®
Revogam-se as disposições em contrário, entrando!
em vigor a presente Lei na data de sua publicação.
APROVADO
'
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?9 Cruaçuí, 23 de invembro de'198l.
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líorival Gouzi

-Prefeito

Municipal-
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JUSTUPCATIVA
■

SERaORES VEREADORES:

A cópia do Convênio q.ue se deseja firmar esclarece, com porme-

nores, as vantagens q.ue terão nossos munícipes,^..oom a aprovação
deste Projeto e, assim sendo, deixamos de tecer maiores comenta
/D.
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SR, PRESIDENTE;

Examinando o presente projeto, verificamos q,ue iima

vez feita a carta consulta de fls, 11, a COHAB respon -

deu pelo Ofício nS ifll/79í fls*
requerendo apresen
tação das áreas a serem analizadas para a implantação das construções pretendidas, fornecendo escrituras e Plantas do terreno.

Tais exigências não temos conhecimento de que te nham

sido satisfeitas.

Em vista disso, somos de pare

cer que o Projeto seja devolvido ao Executivo para a -

ê§Çente regularização.
Sala da Sessões, 05 de dezembro de I98I,
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