
Governo Municipal

Cons truin do

Ca,az/nho Pa,a Todos

Excelentfssimo Senhor,

Ver. Gilnei Jam§,

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

No uso das prerrogativas que me confere 0 paragrafo 1°, do artigo 35,

da Lei Organica do Municipio, venho apor VETO TOTAL as Emendas, contidas no offcio

nOOP/228/201 0, oriundo desse Legislativo, pelas seguintes razoes:

- 0 excessive volume de recursos que seriam consumidos atraves das emendas propostas

pelos senhores Edis afronta a Lei: de orc;amento desestruturando-o;

- 0 eventual acato as emend as propostas provocaria um verdadeiro desmonte da Lei Or-

c;amentaria, tao competentemente elaborada pela equipe tecnica;

- 0 Chefe do Poder Executivo e 0 responsavel pela iniciativa da Lei orc;amentaria e sua

execuc;ao. As emendas, em nenhuma hip6tese, podem representar descaracterizac;ao do

orc;amento atraves de alterac;oes na LOO que, forc;osamente, teriam repercussao na pec;a

orc;amentaria;
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