
ESTADO DO PIAUI 

Câmara Municipal de São José do  Piaui-  P1 

PROJETO DE LEI  NR  01, DE 12 DE JULHO DE 1.990, 

nova redagao ao inciso XXIV, do  Art.  30 da 

lei. Organica do i,linic114.0 de  Sao  Jose do  Piaui  

_stado do 	,rolaulLL,da em 5 de abril de 

1.990 ( 	sobre a verba de representagao 

do 'v-ice—refeito. 

A LESA DA CL:,—;, 	 JOSÉ DO IlAUf, ESTADO  

LC  PIAUf? no uso de ouas atribuiç3on legaic,L 	caber que a 0i 

mara iuxiicLa1 a)rovou e proll.ulLa a seguinte lei:  

Art.  lii 0 inciso XXIV ro  it.  30 da Lei Cr6anica do Muni 

clpio de  sac  Jose! do 2iaul, ..otado do icul, que determina o li  

mite  mLimo sobre a verba de re , rentrao do Vice—..refeito, 7 
1.)assa a vigorar com a seguinte reoagao:  

Lit. 30  

XXIV — A verba de re-.1,acseagao do  Vic  —refeito nio po—

dera exceder de 2/3 (dois terçoo) do valor da que for paga ao 

Irefeito.  

Art.  2L _.evoP.adas 	osi96es  en  contrario, esta lei' 

entrara em viLor na data 

4126u4K, 

,I2eg-4e-a77 6:4  11411--e•---- 

alf(Y.J _4(7 



ra. 

Ordem do :Am 
Em 24 de julho de 1990. 

Aprovada em lq discussao 
Em 	de julho de  iv°  

A.31i1EL 
12 SECRETARIC 

Aprovada em 21 discussao 
Lm 	u o de 1990 

Aldefe6-7  )1Z .L41, E MCURA 
12  SECIL;TARIO 

Aprovada  am  3 e ultimn discussao 
Am 24 de julho de 1990 

Encqminha-se a Sangao e pro.aulgagao do -residenLe da Cana 

'ulho de 1990 
 c
ei6

ezi 
 

, 	riMIA 
12  SECRI!akilIO 

rJancionc e Ircmulgo a seguinte Lei. 
Em 24 de julho de 1990 

0,1/7-te 	
61/A. 
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ESTADO DO PIAU/ 

Câmara Municipal de são José do  Piaui-PI 
JUSTIFICATIVA  DC ILCJLTO 	LT:.I Ng 01, DE 12 de  JULHO  DB 1.990.  

Cuida o presente .crojeto de -ei, como se pode ver do cam- 

fronto de seu texto com a reaagao a 	Cdrganica do Municipio de  
Sao 'l ose  do .Liaul, EstaLo do  -lad.;  Jjem como,fuLiu totalmente 0  

vias de regras das leis aplicadas no pretérito, da representação 
do Vice--refeito; 

Assim sendo, o Vice-irefeito é a figura obrigatOria do  Yu  

niclpiu, caju -reiçito seja enc. 	-1,.01 via eleitoral. 

Lese modo, o Vice—ire' cito goza de exeetativas de direi 

to: a de substituir ou suceder c _refeito. Essa expectativa  tram;  
•••• 

forma-se em direitos. 

Finalmente, coi:. as de 	iii  ag3es do texto da -ei  Organics,  

o vice-1:refeito, não telL uma -11;, -ient- ao copativel, s suas a 

tribuiçOes. 

Esperamos, tendo em via 	raz3es da a:::zula_.entação agpi 

projetada, venha esta proposiç:o obter tramitação e o indispensit 

vel apoio de nossos paes, indedentemente de cor 

para sua transformação  am  Lei. 

rala das sess3es da t3E....77.- ,unicf  al,  12 de Jaiho de 1.99D 

Ad4kv45.:f? 7Le.a.43:r.a  , 
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