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ESTADO DE RONDÔNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

MENSAGEM N2 111/88.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO,

GOVERNO CO EST- .t ÜNDONIA

Grvr^j " ' RIA

p.ot oi n ,i±&JnlíL
:• c.b.do E.n: J^QÇ.Vk •

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RON
DÔNIA, comunica a Vossa Excelência, que foi mantido o Veto Parcial ao Pro
jeto de Lei que "Institui a Gratificação Judiciária, cria e extingue car
gos, revoga a Lei n2 70, de 14 de novembro de 1985 e dá outras providen
cias", nos termos do § 52 do Art. 48 da Constituição Estadual.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 12 de maio de 1988.
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GABINETE DO GOVERNADOR

MENSAGEM N2 224 , DE 06 DE JANEIRO DE 1988.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:

Cumprimentando atenciosamente Vossas

Excelências, cumpro o dever de informar que, amparado pelos Arts.

70, inciso IV e 48 da Carta Magna do Estado, vetei parcialmente o

Projeto de lei que "Institui a Gratificação Judiciária, cria e ex

tingue cargos, revoga a Lei n2 70, de 14 de novembro de 1985,e dá

outras providencias" o qual foi encaminhado com a Mensagem n-99/87,

de 14 de dezembro de 1987, desse Legislativo e recebida por este

Executivo no dia 18 dos mesmos mês e ano.

0 que nos leva a vetar o § 4- do Art.

1- do presente Projeto de lei é o fato de que cargos em comissão

Direção e Assessoramento Superiores-DAS, destinam-se às funções

de confiança, sendo, portanto, de livre escolha do superior hie.

rárquico. Assim, a escolha dos ocupantes dos referidos cargos po

de ou não recair em funcionários ou servidores do quadro permanen

te do Poder Judiciário, em decorrência de sua própria natureza ,

que é precária.

Por outro lado o que nos induz

a vetar o § 52 do mencionado Art. 1- do Projeto de lei em apreço

a verdade de que os cargos de Direção e Assessoramento Superio

res-DAS, somente admitem provimento em caráter provisório, razão

pela qual as pessoas ocupantes de tais cargos jamais poderão ad
quirir efetividade - ainda que em quadro suplementar a ser criado-,

vez que são demissíveis "ad nutum", qualquer que seja o tempo de

serviço desempenhadof\
\ Confiante de que merecerei o impres.

cindível apoio e colaboração de Vossas Excelências no tocante à
j\ \ \

aprovação do veto pViVcital de que se trata, pelo que, desde ja, me

sinto altamente honl^dol expresso, na oportunidade, os meus sensi.
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GABINETE DO GOVERNADOR .2

bilizados agradecimentos, a par dos mais sinceros protestos de es
pecial estima e distinguida consideração.



ESTADO DE RONDÔNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

MENSAGEM N2 099/87.

excelentíssimo senhor governador do estado.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDO
NIA, envia aVossa Excelência, para os fins constitucionais, oincluso Projeto
de Lei que "Institui aGratificação Judiciária, cria eextingue cargos, revoga
a lei n2 70, de 14 de novembro de 1985 e dá outras providencias".

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,14 de dezembro de 1987.
































