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VETO TOTAT A REDAÇAO FINAT DO PROJETO DE LEI N" 006

)
Exmo. Sr. Presidenle do Cômoro Mu

O PREFEITO DO MUNICíPIO DE ALAGOIN
do Lei Orgônico do Município, vem opresentor V TOTAL à redoçõo finol
do PROJETO DE LEI n.o O3O/2O21, o quol "DÍSPOE SOBRF

CONCEIIOS DE EMPREENDOR/SMO NA REDE MUN/CIPAL

OUIRAS PROVIDÊNCIAS".

A presente rejeiçõo de sonçoo tem como
disposiçôes constitucionois por ofenso os competêncios qç

IRAZÕES DO VETO:

Em que pese o louvóvel iniciotivo do
incluir conceiÍos de empreendorismo
pelo veto totol oo referido Projeto de
de competêncio poro legislor.
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DE ENSINO E DÁ

no rede municípol de ensino, resolvo
Lei, em rozÕo desÍe podecer de vício

Nesse norie, imporionte 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 compele o Uniõo elqboror o plono nocionol de
educoçôo, com Íulcro no orl. 22, inciso XXIV, do Conslituiçõo Federql de
1988.

Lei n" 9.394/9ó - Arl. 9' A UniÕo incumbir-se-ó de:
| - eloboror o Plono Nocionol de EducoçÕo, em coloboroçÔo com os

Eslodos, o Distrilo Federol e os Municípios;

ll - oígonizor, monter e desenvolver os órgÔos e instituiÇões oÍiciois do
sistemo Íederol de ensino e o dos lerrilórios;

lll - presior ossislêncio lécnico e finonceiro oos Eslodos, oo Disirilo

Federol e oos Municípios poro o desenvolvimento de seus sisiemos de
ensino e o otendimenlo prioritório o escoloridode obrigotório,
exercendo suo funçÕo redislribulivo e suplelivo;
lV - estÕbêlecer. em c com os Eslodos, o Dislrilo Federol e
os Municípios, e diretrizes poro o educoÇÕo infontil, o
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ensino Íundoment médio, que norleoroo os currículos e
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seus conieÚdos mínimos, de modo o osseguror formoçÕo bósico
COMUM;

lV-A - estobelecer. em coloboroÇÔo com os Estodos, o Dislrilo Federol

e os Municípios. direlrizes e procedimenlos poro idenliÍicoçÕo,
codostromento e oiendimento, no educoçÕo bósico e no
educoçÕo superior, de olunos com oltos hobilidodes ou

superdoioçÕo;

Em otendimento o superioridode constitucionol do CFl88:

Arl. 22. Compeie privolivomenle à UniÕo legislor sobre:

(...) XXIV - direirizes e boses do educoÇÕo nocionql;

Assim, verifico que o objeto do Projelo de [ei, oro velodo, nõo pode

determinor o inclusõo do disciplino "noções e conceilos de
empreendedorismo" no rede municipol de ensino poÍ invodir compelêncio
legislotivo do Uniõo.

Por estos rozões, se impõe o velo lolol o redoÇoo finol do Projeto de Lei n.o

006/2021.

Espero, portonto, que esso Egregio CÔmoro de Vereodores ocote os rozões

do presenle veto, em Íoce do que foi explonodo.

ogoinhos, 23 de julho de 2021 .

bÍeilo do Município de Alogoinhos-BA
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI No.

05212021.

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

ao Projeto de Lei no 05212021, de autoria do Poder Executivo, que

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

00612021" opina pela sua tramitação devido a sua

constitucionalidade.

EsteéonossoParecer,
Salvo melhor 1uizo.

Sala das Comissões, em 17 de agosto de 2021.

Ver. Luciano Márcio Santos Almeida - Presidente

Ver. Jorge de Santana Gonçalves - Relator

Ver. Edva - Membro.
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