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Pauta da sessão do dia 27 de março de 2018 do período da 13º legislatura da Câmara 

municipal de Salvaterra, onde serão discutidos e votados os seguintes requerimentos: Não 

houve requerimentos a serem aprovados.  
Parecer sobre o veto  

1º: O Presidente da Câmara Municipal de Salvaterra com fundamento no artigo69 do 

regime interno da câmara designou o vereador subscrito para emissão do parecer do projeto 

de lei nº03/2017 original desta casa de leis que dispôs sobre a criação do serviço de 

transporte alternativo municipal de passageiros em observância ao inciso 5º do artigo 30 da 

constituição federal e de outras providencias,  

2º: Abordagem geral, o relator entendesse que conveniente antes de adentra nos exames de 

razões do veto se tem essas considerações de ordem geral da matéria alusiva do veto e de 

suas consequências e que ira relatar do tópico seguinte, o veto é a manifestação de 

inconformidade do prefeito com as que a câmara aprovou o prefeito veta as alterações 

resultantes das emendas aprovadas pelo legislativo ou veto projeto em sua totalidade, 

vetando o projeto e devolvido a câmara para apreciação, se o veto for rejeitado o projeto 

será enviado ao prefeito municipal para prorrogação no artigo 3º, caso o prefeito não 

promulgue no prazo em referencia o presidente da câmara promulga o projeto e indique o 

prazo no 5º artigo 86 da LOA, entretanto no caso de manutenção do veto, ou seja, aprovado 

do veto ocorrera o desaparecimento do projeto de lei o que expressa e menciona no artigo 

6º, a manutenção do veto não restaura matéria suprida para modificação pela câmara em 

sintaxe veto aprovado representa eliminação do projeto de lei,  

3º: O exame do veto, passemos a seguinte exame manifestação sobre a razão do veto, as 

razões do veto foi apresentado em apenas um aspecto, ou seja, a instituição formal foi 

defeito de iniciativa no caso não se trata de contrariedade ao conteúdo do projeto mais 

apenas de forma como foi impulsionado, ou seja, o vereador subscrito no projeto não 

poderá apresenta, pois é competência privativa do prefeito da inicio a este tipo de projeto 

como a seguinte veremos. O artigo 61 1º, inciso 2º, a linha a base da constituição federal 

reserva ao chefe do executivo federal a iniciativa de lei que disponha sobre o projeto de 

serviços públicos, a lei orgânica do município de Salvaterra estabelece no inciso 3º do 

artigo 81 que as leis que venham tratar serviços públicos são de iniciativa privativa do 

prefeito, portanto nesse momento somos obrigados a concordar com o prefeito, pois se 

aprovado este poder legislativo esta ferindo a lei orgânica e a constituição federal por 

invasão da esfera de iniciativa reservada ao chefe do poder executivo e mal tratando ao 

principio de separação de poderes bem com as demais normas consequentes da 

independência e harmonia dos poderes municipais, quanto ao nosso posicionamento 

anterior quando votamos a favor da aprovação do texto do projeto de lei nº03/2017 pela 

câmara municipal de Salvaterra, cumpre destacar que naquele momento analisamos apenas 

o conteúdo do projeto, entretanto nesta fase de analise do veto, não encontramos respaldo 

para sua derrubada vês que contraria a legislação municipal vigente, logo não havia 

duvidava sendo iniciativa do vereador que não tem competência legislativa o mesmo se 

torna um projeto inconstitucional, deixo claro que os maiores interesses, ou seja, os 

trabalhadores no transporte alternativo não fomos contrários ao projeto, entretanto por 

sermos legisladores não podemos fazer vista grossa a este pedinte inconstitucional defeito 



 
de iniciativa, portanto a fundamento legal no veto de indicação de inconstitucionalidade do 

projeto de lei nº03/2017 concluindo-se que somos de parecer favorável da manutenção do 

veto e o parecer do gabinete do relator em 23 de março de 2018 Jose Roberto da Silva 

Angelim vereador relator. 

 


