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 Mensagem de Veto nº 03/2020.  

Autor: Governador do Estado.  

Assunto: “Encaminha VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 143/2019, que "Acrescenta item ao 

Anexo II da Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019, denominando Rodovia Domenico 

Carraretto a Rodovia Rural do Programa Caminhos do Campo, que liga o Distrito de Demétrio 

Ribeiro a Barra do Triunfo, no Município de João Neiva/ES" de autoria do Deputado Alexandre 

Xambinho, relacionado ao Projeto de Lei nº 225/2019” 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

O procurador designado emitiu fundamentado parecer pela manutenção do veto 

total. 

 

Conforme muito bem pontuado pelo nobre procurador “Apesar de meritória, a 

matéria que tem como objetivo dar nova denominação à trecho rodoviário que não pertence ao 

Sistema Rodoviário Estadual – SER, mas sim a municipalidade, a quem compete tratar sobre o 

tema. Todavia, a questão que se impõe no presente caso é sobre a competência legislativa 

que deve reger a regulação normativa de tais denominações. Quanto a isso, o constituinte de 

1988 acolheu o princípio da predominância do interesse, cabendo à União as matérias em que 

predomina o interesse geral, aos Estados as de predominante interesse regional e aos 

municípios os assuntos de interesse local.” 

 

Desta Feita, por me perfilhar ao entendimento do procurador designado, sugiro 

o ACOLHIMENTO, do parecer jurídico, pela MANUTENÇÃO DO VETO TOTAL, nos termos 

exarados. 

 

Vitória, 18 de fevereiro de 2020. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
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