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Guaçuí-ES., em 30 de outubro de 1990,

Excelentíssimo Senhor

WALTER VIEIRA DE GOUVÊA
DD. Presidente da Câmara Municipal
Nesta

Aprovado
ASSUNTO: VETO

Sala das Sfi|íSéQ5./.-ll../iL2.

r-'
Piesidents

Senhor Presidente:

Na forma estabelecida pela vigente Constituição '

Municipal de Guaçuí, tenho a honra de submeter à apreciação des
sa Egrégia Câmara, nosso VETO à emenda inserida no artigo 32, do
Projeto de Lei Complementar n^ 05/90, que regulamenta

o

inciso

II do artigo 13 da referida Carta, pela sua inconstitucionalidade e contrária ao interesse público, conforme pedimos vênia para
expor:

I) - Verifica-se, inicialmente, que ao

elaborar

mos o referido Projeto, tivemos o cuidado de dar toda a liberda

de, autoridade e autonomia em suas decisões ao recente

criado

Conselho Deliberativo, proibindo, inclusive que os Poderes Execu

tivo e Legislativo pudessem alterar ou modificar suas

delibera

ções, salvo amplo entendimento e com aprovação da maioria de seus
membros.

II) - Se assim procedemos é porque estávamos imbu^

dos de que se desse modo não procedêssemos, o referido Conselho'
seria mais figura decorativa, cujas deliberações não teriam for

çai legal em conformidade com suas decisões, ficando sujeitas

a

aprovação ou não, tanto do Executivo, como do•Legislativo, o que,
evidentemente não levaria: a nada, em desprestígio dos seus

mem-

P R E F E IT U R^A_M_UJ^J[CJ[^_A
Praça João Acacinho, 01 - CEP 29560 - Tel. Secretaria, PBX (027) 553-1493
TELEX 27.2603
ETs-tEccao cio □Ssi3Íriío_Sa-n-to

bros, todos pessoa altamente idôneas, competentes e escolhidas-dos
mais diversos seguimentos de nossa sociedade como faz prova a in
clusa cópia do Decreto n^ 1.991/90, que os nomeou, assim como

o

Decreto n^ 2.007/90.

Modificando o referido artigo, cujo silêncio auto

riza ao Legislativo a modificar ou não aprovar deliberações

do

Conselho, omitindo o mesmo direito ao Executivo torna-se a emen

da inconstitucional, além de ferir o interesse público, que quer
r''

ver nas decisões de seu Conselho, o útil,

o

honesto

e

aquilo

que trará benefícios para a nossa comunidade.

Assim sendo, esperamos que seja acatado nosso VE

TO e mantido, como no original, o referido art. 32.

Atenciosamente

NORIVAL OOUZI

Prefeito Municipal

MEC/mcm.

IM.A'

PREFEITURA

MUNICIPAL DE GUAÇUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETO ITC i.ge]/90

Nomeia memDros do Conselho Deliberativo

O Frefeito .ITanioipal de G-uagui, Estado —

do Espírito Santo, no uso de suas atribuições —
legais,
Considerando

dispositivos

contantes na vigente lei Orgânica do Municipio de Guaçuií

Considerando que esse Gonse lho 3era fonnado: I - pelo Prefeito Municipalf
II -

por representantes da agricul-bura,-

do comércio e da indústria,III -

e por representantes do outros seg
mentos sociais,
D E C R E T' A;.

r-

Art. jg - Picam nomeados os seguintes mem

bros para comporem o CONSELHO DELIBERATIVO I-TUIíICIPAL, em

conformidade com a Lei Orgânica do Municjjpio de Guaçui:

a)- MARCOS EMERY LUCINDO, representante do comércio;b)- NILSON ARAÚJO CARVALHO, representante da industriar

c)— JOAO CARLOS ARAÚJO RODRIGUES, representante do Lions''Clube de Guaçui;-

d)- JOÃO BATISTA GALVEA3 DE OLIVEIRA., representante do R£
tary Clube de Guaçui ;-

e)— CLEBER LUIZ PREITA3 SIQUEIRA, repsentante de Associa

ção de Moradores e

f)- JOSÉ HENRIQUE CARVALHO, representante da agricultnra.
Art,

_

Os serviços prestados pelos -

n
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

pelos memlros nomeados no presente Decreto serão consid^e
rados de relevante interesse pútlioo e exercido sem ônus
para a Municipalidade,

Art« 3Q —

Revogíam-se as disposições;

em contrário, entrando em vigor o presente Decreto, na.
data de sua pullicaçãoo

G-uaçui, 18 de Junho de 1990,
r'1-n n.(4,s-x
Norival Couzi

Prefeito Municipal

Murillo Emery de Carvalho
Procurador Geral do Muni
cípio c

PREFEITURA M U
AL DE GU AÇUI
Praça João Acacinho, 01 - CEP 29560 - Tel. Secretaria, PBX (027) 553-1493
TELEX 27.2603
3ECfaitl».cao ca.O

£^ÍA.IXtC>

DECRETO Ig

2.007/90

NOMEIA MAIS DOIS MEMBROS PARA COMPO
REM O CONSELHO DELIBERATIVO..

O Prefeito Municipal de Guaçuí, Estado do Espíri
to Santo, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a existência do Decreto n^ 1.991/90',
de 18 de junho do corrente ano.

DECRETA:

Artigo 13 - Ficam nomeados os senhores AULER LUDOLF THOMÉ, pres^
dente da Subseção- da Ordem dos Advogados do Brasil (ES) e JONATHAS FARIA, representante da Loja Maçônica, para integrarem jun
tamente com os demais membros já nomeados, o Conselho Deliberat^
vo da Prefeitura Municipal de Guaçuí.

Artigo 2- - Os serviços prestados pelos ora nomeados serão consj^
derados de relevante interesse público e exercidos sem ônus para
a Municipalidade.

Artigo 33 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando em'
Yígor o presente Decreto na data de sua publicação.
Guaçuí-ES., em 01 de agosto de 1990.

MnRTVAT. COUZI
nniizT
NORIVAL

Prefeito Municipal

MEC/jam.
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Cert-ilTicaiiios q_ue nesta data recebe
mos o VETC do Poder Executivo, referente

ao

Projeto de Lei Complementar n^ O5/9O.

Guaçuí-ESj 05 de novembro de 1990,

CÂMARA MUWICIPAL DE GUAÇUI - Es,

WALTEfTvÍEIRA DÉ GOUVÊA
PRESIDENTE
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AUTUAÇÃO
IMesta Data Autuo os Documentos Retfos Tomando
Este o K
OS13. O

Sala dasnSéAões, em Ojb J

A?"

í^Ses^A.fes a

'^s^essor JufWíca ís

/ J_ / 2 Q
údente

Secretário

Senhor- Pr-esidor.tes

Rati"Ficasnos nosso parecer de fis. 06 do
presente Projeto.
f4»j|to eiYsbora o Exmo. Sr...Prefeito MunScIpaS

em seu veto de fls. lO/ff considere a emenda elaborada por esta'
Augusta 6asa ao art. 3- do Projeto Inconstitucionais discordamos
de tal ponto de vista, pois queí

j2 •» Segundo nossa Constituição Municipal,

são atribuições exclusivas da Camara municipal fiscalçsar os'
atos administrativos (art. 56~XI) e^ acompanhada de sansao. do ''

Prefeito, a deliberação sobre o plano plurianual, diretrizes o£
çamentárias e orçamento anual (art. 17 8V),
2- - Se aprovado na íntegra, como fora envj,
ado pejo executivo, o projeto fatalmente Iria ferir de morte aos
citados Qirfeígos |6 ~ XI e 17 ** IV de íiossa Carta Magna Municipal,

tirando ã Gamara Municípar á soberania de deliberar sobre os su

pra citados assuntos, ficando esta na dependência de aprovação da
maioria dos membros do Conselho Deliberativo Municipal, caso

esse

aprovasse ou alterasse qualquer dos projetos de sua competência e
o Legislativo os quisesse aiterar.'

Ante o exposto, © contrariando ao veto de"

fís. 10/11, sugerimos s rr.anittcnção da emenda cnsorida ao art. 3°
do Projeto-em epígrafe.
E o meu parecer./

Guaçur«-ES,, 07

t^dverabro de 1990.

Or.

® ^dico da C.M.C
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Nesta Data faço Remessa Destes -"utos eo
Exm°. Sr. Presidente da umissão de Ju tiva.

Sala das SessõesíííTQ2í_/...Ll.--./.--.^..0..

Sessões, em
residente
Secretário

PAE5GER DA OOlgSS.TO DE JUSTIÇA

Sr» Presidente:

Embora o Exmo.Sr» Prefeito Municipal em. seu ye
to de fls,10/11 considere a emenda elaborada por esta Egrégià Gamara Municipal ao artigo 3- do Projeto em pauta

inconstitucional, a comissão de Justiça discorda de tal
ponto de vista porq.ueí

1 - são atribuições exclusivas da Gamara Mimicipal,S£
gundo a Constituição do Município de Guaçuí:
a - Eiscalizar os atos administrativos,

apreciar'

os relatórios e julgar as contas do Executivo
Municipal (artigo 16 - SI)

b - Zelar pela preservação da competência legislat^
va, sustando os atos do Executivo q.ue exorbitem

do poder regulamentar» (Artigo 16 - SS)

c - Exercer a fiscalização financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Ltoicípio, aiucilia-

do quando necessário pelo Tribunal de Contas (Ar
tigo 16 - SSI)

2 - á atribuição da Gamara Municipal a deliberação a-

companbada da sanção do Prefeito sobre matéria le
gislativa de competência do Município, especialmen
te:

a — Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias, orça
mento anual, operações de crédito e da dívida pu
blica (Artigo 17 - 17)•
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3 - A emenda não é contrária ao interesse público, já q_ue
os vereadores foram eleitos para exercerem suas

ções como legisladores e estão amplamente

fun

amparados

pela Constituição Municipal,
4 - A câmara LHinicipal não eliminou e nem reduziu a
berdade, autoridade e autonomia em suas decisões

li
ao

recente criado Conselho Deliberativo, apenas procurou

preservar sua competência Legislativa,

5 - A função do Poder Legislativo é analisar os Projetos
que vêm do Poder Executivo e nem por isto o referido
Poder apresenta-se como "figura decorativa", pois sem

pre mereceu e continuará merecendo juntamente com
Conselho Deliberativo toda atenção e respeito

o

desta

Augusta Casa de Leis,

6 -Somos favoráveis a manutenção dos Decretos 1T2 I993/90
e NS 2007/90.
Ante ao exposto e embasado no artigo 16, in

ciso XVII da Constituição Municipal, a comissão de Justiça
recusa o veto e mantém a emenda inserida ao artigo 3^

Projeto em análise.
Sala das Sessões;
Guaçuí-E3, 12 de novembro de 1990.
JOS:á AMTÔHIO MOREIRA
iden

MRCIA S.PERHAZ MOULIR
Sembro v

PRAIÍCISCO C.RANG-EL PEREIRA

Membro '

d©
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ElstEioXo do E3si3Íri-to Snjíito

remessa

esta lata Faço lemessa ^^èstes Autos ao

AUTUAÇÃO
Nesta Data Autuo os Documentos Rat os Tomai..'

Este o °

xm", Sr. Presidente da ComiS-sao

Q3J.S..0_

inanças,

Sala das SBssÕ8írmír7..3.../ /( ./ 9o

Sala das Se^, em. Í3..J....JJ.

Presídoito

NÓs da Comissão de I^inanças, acompanhamos
g^w\^o parecer da Comissão de Justiga, a çLual recusa o veto o mantém
a imenda no artigo 32 dò projeto.

Sala da ^essoes,

Guaçuí-ES, 20 de Novembro dé 1990

Francisco Carlos de i'aula
Presidente

Jose

arlos de Souza

^embro
Edmar Serafim Gonçalves
m,

embro
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:ssões.

J \ Sgietário

Presidente

PAREOEIi DA 00MS3Ã0 DE OBRAS PÚBLICAS

Sr* Presidente;

Estamos de acordo com oe pareceres do Asses

sor Jtjrídico, Oomissão de Justiça e Comissão de Finan
ças.

Sala das Sessões:

Guaçuí-ES, 20 de novembro de 1990*

áZIO SILVEIRA BAPTIST,
Presidente

AITTÔNIO JOAQUIM DE PARIA
Memoro

PRANCISCO O.MHGSL PEREIRA
Membro

/

/ / / / <^q

