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Exmo. Sr. Presidenle do Cômoro Municipo!.

O PREFEIIO DO MUNICíPIO OI ATAGOINHAS, NOS t
do Lei Orgônico do Município, vem opresentor
do PROJETO DE tEl n.'0?312021, o quol "lnsllluio ensino de c em suos
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A presente rejeiçÕo de sonçÕo tem como fundomento o violoÇõo de
disposições constitucionois por ofenso os competêncios poro legislor.

RAZÕES DO VETO:

Em que pese o louvóvel iniciotivo do vereodor outor do referido projeto oo
instituir o ensino de copoeiro em suos monifestoções culturois e esportivos
poro o seu ensino nos estobelecimentos de educoçÕo do rede municipol,
resolvo pelo veto totol oo referido Projeto de Lei, em rozÕo deste podecer de
vício de competêncio poro legislor.

Nesse norte, importonte observor o Lei Nocionol dos Diretrizes e Boses do
EducoçÕo Nocionol, Lei 9.394, de 20 de dezembro de 199ó, vide ort. 9o, inciso

l, que determino que compete o Uniôo eloboror o plono nocionol de

educoçôo, com fulcro no ort. 22, inciso XXIV, do Conslituiçôo Federol de

1 988.

Lei no 9.394196 - Art. 9o A Uniõo incumbir-se-o de:
| - eloboror o Plono Nocionol de Educoçcio, em
coloboroçôo com os Estodos, o Disirilo Federol e os

Municípios; (grifomos).
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monifestoções culturois e esporlivos e permite o celebroçcio
poro o seu ensino nos estobelecimentos de educoçõo no

Alogoinhos/Bohio".

ll - orgonizor, monter e desenvolver
insiituições oficiois do sistemo federol de

os órgõos e
ensino e o dos

Territórios;
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lll - preslor ossistêncio técnico e finonceiro oos Estodos,
oo Distrito Federol e oos Municípios poro o
desenvolvimento de seus sistemos de ensino e o
otendimento prioritório à escoloridode obrigotório,
exercendo suo funçõo redistributivo e supletivo;
lV - estobelecer, em coloboroÇõo com os Esiodos, o
Distrito Federol e os Municípios, compeiêncios e direirizes
poro o educoÇÕo infontil, o ensino fundomentol e o
ensino médio, que norteorôo os currículos e seus

conteúdos mínimos. de modo o osseguror formoçõo
bósico comum;
lV-A - estobelecer, em coloboroçôo com os Estodos, o
Distriio Federol e os Municípios, direirizes e procedimentos
poro identificoÇôo, codostromento e otendimento, no
educoçõo bósico e no educoçõo superior, de olunos

com olÍos hobilidodes ou superdotoçÕo;

Em olendimento o superioridode constitucionol do CFl88:

Art. 22. Compete privotivomente à Uniõo legislor sobre:

(...) XXIV - direirizes e boses do educoÇôo nocionol;

Assim, veriÍico que o objelo do Projelo de [el, oro velodo, nõo pode lnslllulr o
ensino do copoelro nos escolos do rede municipol de ensino por lnvodk
compelêncio leglslolivo do Unlôo.

Por estos rozÕes, se impôe o velo lotol à redoçôo finol do Projeto de Lei n.o

09312021 .

Espero, porlonto, que esso Egrégio Cômoro de Vereodores ocote os rozões

do presente veto, em foce do que foi explonodo.

Alogoinhos, 14 de 2022.

CARDOSO NETOJOAQUIM
Prefeilo do de Alogoinhos-BA
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUtçÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI NO

00712022.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, apos estudos

ao Projeto de Lei no 00712022 de autoria do Poder Executivo, que

"Apresenta Veto Total à Redação Final do Projeto de Lei no

09312021, opina pela sua tramitação devido a sua constitucionalidade,

EsteéonossoParecer,
Salvo melhor yuízo.

Sala das Comissões, em 12 de maio de 2022.

Ver. Luciano Márcio Santos Almeida - Presidente

Ver. Jorge de Santana Gonçalves - Relator

ver Edv ^,0@ro, - Membro.
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