
      Goiatuba, 21 de agosto de 2007. 

 

Ofício n. 0086/07 

 

 

 

 

  Senhor Presidente, 

 

 

 A par de meus cumprimentos, venho por meio deste informá-lo, nos 

moldes do §1º, do art. 229, do Regimento Interno desta E. Câmara Municipal, que 

vetei o § 1°, do art. 1°, do autógrafo de lei n° 2.615/07, de 07 de agosto de 2007, 

cujas razões seguem em anexo ao presente ofício. 

 

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR FERNANDO CARLOS DE VASCONCELOS 

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

RUA MAMORÉ, 466, CENTRO. 

 



 

VETO PARCIAL 

 

 AUTOGRAFO DE LEI Nº 2.615/07 de 07 de AGOSTO de 2007 

 

 Considerando o projeto que originou o autógrafo de lei n° 

2.615/07, de 07 de agosto de 2007, é totalmente contrário ao interesse público, por 

criar despesas desnecessárias ao município. 

 

   Considerando finalmente o que dispõe o art. 57 c/c art. 76, 

inciso IV, da Lei Orgânica do Município, e os moldes do art. 229, §1º do Regimento 

Interno da Câmara Municipal. 

 

   O Prefeito Municipal de Goiatuba, R E S O L V E: 

 

 VETAR o § 1°, incisos I, II e III do art. 1°, do autógrafo de lei n° 

2.615/07, de 07 de agosto de 2007, por ser o mesmo contrário ao interesse público. 

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 



RAZÕES DO VETO AO AUTÓGRAFO DE LEI Nº2.615/07 - DE 07 DE 

AGOSTO DE 2007 

 

  Colenda Câmara Municipal de Goiatuba, entendo que o projeto 

de lei em questão é contrário ao interesse da Administração Pública, ferindo assim 

os princípios da moralidade e legalidade. 

   Nosso município está passando por sérias dificuldades 

financeiras, não podendo assumir nenhuma despesa desnecessária no momento, pois 

estamos reduzindo-as ao máximo com a finalidade de cumprir as metas estipuladas pela 

Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 Ainda, é vedado ao Poder Legislativo apresentar projeto que 

acarrete aumento de despesas ao erário público. 

 Tal projeto feriu o que dispõe a legislação em vigor, especialmente 

os artigos 55, parágrafo único da Lei Orgânica do Município, c/c os Arts. 19, 20, 21 e 22 

da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 Por esta razão fica vetado o § 1°, incisos I, II e III, do art. 1°, do 

autógrafo de lei n° 2.615/07, de 07 de agosto de 2007. 

   Diante das razões acima, contamos com o apoio dos nobres 

representantes do povo de Goiatuba, mantendo nosso veto e conseqüentemente 

evitando despesas desnecessárias. 

 Assim, são estas as razões do veto. 

 

      Goiatuba, 21 de agosto de 2007. 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 


