VETO TOTAL Nº 012/2018
OFÍCIO Nº 200/GP
Manaus, 18 de setembro de 2018.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador MAURÍCIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO
Presidente da Câmara Municipal de Manaus
Manaus – Amazonas

ASSUNTO: Veto Total ao Projeto de Lei n.º 261/2017
Ref.: Ofício n.º 053/2018-SL/DL/PRES/CMM

Senhor Presidente,

Reporto-me a Vossa Excelência para comunicar-lhe que, no exercício do parágrafo
2º do artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Manaus, decidi pelo VETO TOTAL do
Projeto de Lei nº 261/2017, de autoria do vereador FRANCISCO PLINIO VALÉRIO TOMAZ,
que “ALTERA a Lei nº 2.195, de 29 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o ensino de temas
transversais de educação nas escolas da rede pública municipal de ensino”, conforme
pronunciamento da Procuradoria Geral do Município – PGM.
Ab initio, insta esclarecer que a PGM já se manifestou em outra oportunidade
sobre Projeto de Lei de mesma natureza (PL 273/2015), no qual intentava-se a alteração da
então em vigor Lei nº 809, de 11 de novembro de 2004 (revogada pela Lei nº 2.195, de 29 de
dezembro de 2016), a fim de inserir o inciso X ao art. 1º, incluindo o tema "noções de
hospitalidade e turismo" no conteúdo programático das disciplinas do ensino fundamental
(temas transversais) das escolas da Rede Municipal de Ensino.
Na ocasião, a Procuradoria opinou pela sanção daquela proposição legislativa,
por entender que, naquele caso específico, o vício formal de inconstitucionalidade (vício de
iniciativa) verificado na proposta parlamentar encontrava-se superado, em razão da Secretaria

Municipal de Educação – SEMED ter se manifestado favorável ao Projeto, considerando que
os temas transversais fazem parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's), o que
tornava a propositura da inserção do inciso X - "Noções de Hospitalidade e Turismo" de suma
importância, visto que muitos educandos não conhecem in loco os principais pontos turísticos
da cidade, além de promover o desenvolvimento do turismo em Manaus, possibilitando que os
mesmos tenham acesso à cultura.
Pois bem. Agora, a iniciativa parlamentar propõe a alteração da Lei nº 2.195, de
29 de dezembro de 2016, para fins de incluir, dentre os temas transversais de ensino, os "crimes
sexuais" e o "suicídio".
Ocorre que, nesse caso, para afastar o patente vício de inconstitucionalidade que
o inquina, é imprescindível a manifestação da SEMED quanto a viabilidade da propositura, que
embora instada a manifestar-se, não o fez.
Por conseguinte, pela falta de informações técnicas, impossibilitou a
manifestação da PGM pela viabilidade de implementação do propósito veiculado no Projeto de
Lei no âmbito da Rede Municipal de Ensino.
Assim, em que pese a louvável intenção do nobre parlamentar, nos termos em
que se apresenta, tem-se que o Projeto de Lei sob análise incorre em vício formal subjetivo, por
violar o art. 59, inciso IV, da LOMAN, que dispõe ser competência privativa do Prefeito a
iniciativa das leis que versem sobre a criação, estruturação e atribuições dos órgãos da
Administração direta, indireta e fundacional do Município, restando inegável que a pretensa
inovação legislativa envolveria a atuação direta, especialmente, da Secretaria Municipal de
Educação - SEMED, sendo nítida a plausibilidade jurídica de violação ao disposto na LOMAN.
Ante o exposto, exerço o poder de VETO TOTAL do Projeto de Lei nº.
261/2017, face às justificativas expostas, nos termos do art. 65, § 2º, da Lei Orgânica do
Munícipio de Manaus – LOMAN.
Atenciosamente,

ARTHUR VIRGÍLIO DO CARMO RIBEIRO NETO
Prefeito de Manaus

