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DECISÃO

Vistos e decidido em 02/12/2019

Trata-se do Projeto de Lei nO25/2019, enviado pelo Executivo, que altera o anexo I, da Lei
Municipal nO1.192/2017 (Lei do Plano Plurianual de Governo de Quedas do Iguaçu/PR),
referente aos exercícios de 2018 a 2021, cuja entrada ocorreu em 30 de setembro de 2019,
tendo a partir de então a sua regular tramitação.

Durante o andamento do Projeto foi apresentada a emenda modificativa nO01, de autoria
dos vereadores Eleandro da Silva, Eliton Chaves Carpes, Silvano Ribeiro, Renato Tureta e
João Carlos Ferreira, em especial para o fim de harmonizar o plano com a LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) e com a LOA (Lei Orçamentária Anual) vigentes.

Considerando as determinações regimentais e normas estabelecidas na Lei Orgânica
Municipal, o Projeto de Lei nO25/2019 foi aprovado por maioria absoluta desta Casa
Legislativa, tendo sido em seguida encaminhado ao Poder Executivo Municipal para
sanção.

Todavia, o Chefe do Executivo vetou no dia 21 de novembro de 2019 a emenda modificativa
nO01, realizada no Projeto de Lei nO25/2019. Assim, o Projeto retomou para o Legislativo,
que na sessão ordinária do dia 25 de novembro de 2019, por maioria dos vereadores (9
votos favoráveis, 2 contrários e 2 ausências), derrubaram o veto do Chefe do Executivo.

Assim, em 27 de novembro de 2019 o Executivo foi comunicado da derrubada do veto.
Logo, a partir deste momento passou a contar o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para o
Prefeito realizar a promulgação da Lei, acrescida da emenda modificativa. Porém, até o
presente momento o Prefeito permaneceu inerte.

Nesse sentido, conforme disposto no artigo 49, §6° e §9°, da Lei Orgânica do Município de
Quedas do Iguaçu/PR, nas hipóteses na qual o veto é rejeitado, cabe ao Executivo realizar
a sua promulgação após o recebimento da comunicação do Legislativo. Como não houve
a promulgação da lei no prazo de quarenta e oito horas, tal omissão criou para o Presidente
da Câmara a obrigação de fazê-lo em igual prazo.

Diante do exposto, nos termos do artigo 49, §6° e §9°, da Lei Orgânica Municipal, a não
promulgação da Lei no prazo de quarenta e oito horas pelo Prefeito, nos casos do parágrafo
3° e 6° do mesmo artigo, criará para o Presidente da Câmara a obrigação de faze-lo em
igual prazo, razão pela qual imperiosa se toma a promulgação por este Presidente da Lei
Municipal decorrente da aprovação do Projeto de Lei nO25/2019, acrescido da respectiva
emenda nO01, que o faz neste oportunidade.


