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ESTADO DE RONDÔNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

MENSAGEM N° 016/98.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO.

a O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ES
TADO DE RONDÔNIA, comunica a Vossa ExcelênciaVie na Sessão Plenária do dia 14
de abril do corrente ano, manteve oVeto Parcial \p Projeíb de Lei que "Autoriza oPoder
Executivo a incluir nos orçamentos anuais, subvenções econômicas às entidades que especifi-
ca, e dá outras providências", nos

ASSEMBLÉIA

instituição Estadual.

de 1998.



MENSAGEM N°132/97.
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ESTADO DE RONDÔNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO.

ASSEI

O PRESIDENTE DANASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ES
TADO DE RONDÔNIA, encaminha a Vossa Excelência para os fins constitucionais, o
incluso autógrafo do Projeto de Lei que ^utoriza^o Poder Executivo a incluir nos or
çamentos anuais, subvençõesxecònômiças\às èntidadesxgue específica, e dá outras provi
dências".

'GISLATr de 1997.
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DÔNIA, decreta:
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ESTADO DE RONDÔNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Autoriza o Poder Executivo a incluir

nos orçamentos anuais, subvenções
econômicas às entidades que especí
fica, e dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RON

Art. Io - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir transferências

intragovernamentais, mediante subvenções econômicas no orçamento de 1997/1998;
para suprir o "déficit" de manutenção da Companhia de Abastecimento, Armazéns Ge
rais e Entrepostos de Rondônia - CAGERO, da Companhia de Mineração de Rondônia -
CMR, da Empresa de Navegação de Rondônia - ENARO e da Companhia de Processa
mento de Dados do Estado de Rondônia - CEPRORD.

Parágrafo único - Os benefícios que trata este artigo, são exclusi
vamente para pagamento de servidores.

Art. 2o - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adici
onais para atendimento de despesas correntes, no âmbito das entidades mencionadas no
Art. Io desta Lei, nos orçamentos de 1997 e 1998.

Art. 3o - Esta Lei entrarem vigor na data de sua publicação, retro-
agindo seus efeitos a Io de janeiro de 1997.

Art. 4*>Revogam-se as disposições em contrário.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 18 de dezembro de 1997.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

MENSAGEM N° 086 , DE 29 DE dezembro DE 1997

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:

Levo ao cm ihecimento dessa augusta Assembléia Legislativa,
que usando das atribuições conferidas pelo art. 65, inciso VI, da Constituição Estadual,
vetei parcialmente o Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a incluir nos
orçamentos anuais, subvenções econômicas às entidades que específica, e dá outras
providências", encaminhado a este Executivo com a Mensagem n° 132/97, de 18 de
dezembro de 1997, dessa Casa.

O veto parcial em apreço, Senhores Deputados, abrange,
apenas, o parágrafo único do art. Io do Projeto de Lei em causa, vez que este Poder
Executivo solicitou a inclusão de transferências intragovernamentais mediante
subvenções econômicas nos orçamentos de 1997 e 1998, às já citadas empresas, com
vistas a suprir "déficit" de manutenção e, essa Assembléia inseriu o dito Parágrafo
único, estabelecendo que os benefícios da lei, seriam, exclusivamente, para pagamento
de servidores.

Como bem podem anuir os Nobres Parlamentares, o assunto
inserido, prejudica a matéria e restringe o poder de administração das entidades.

Assim, o veto parcial se impõe por ser contrário ao interesse
público.

Certo, portanto, de que o veto parcial merecerá a pronta
acolhida e conseqüente aprovação de Vossas Excelências, apraz-me reiterar-lhes, na
oportunidade, os melhores protestos de alta estima e especial co; sideração.
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