
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO nUUNA

CNPJ 76^1^1/0001-70

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 24/2018

SÚMULA: Cria a Autarquia Municipal de Educação de
Cornclio Procópio - AME - e dá outras
providências.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de

Cornélio Procópio, no uso de suas atribuições conferidas por lei (art.64, VI da Lei Orgânica
Municipal), decide VETAR PARCIALMENTE as emendas apresentadas ao referido Projeto,
pelas razões abaixo:

RAZÕES DO VETO:

A emenda apresentada pelo Vereador Edmar Gomes contemplou com
parágrafo único o art. 7° do referido Projeto, estabelecendo a competência do Diretor-Presidente.
No inciso IV do dito parágrafo único ficou estabelecido que ao Diretor-Presidente compete
'participar das reuniões do Conselho Municipal de Educação na qualidade de representante do
Poder Executivo e fazer cumprir suas deliberações'\

Contudo, em que pese a boa intenção dessa Casa Legislativa, tal
dispositivo não pode prosperar, eis que, numa analise bastante acurada, notadamente em
decorrência da Lei Municipal n° 512/09, percebeu-se que o Conselho Municipal de Educação não
tem competência deliberativa impositiva para incidência na Autarquia que ora se cria, sabendo-se
que o mesmo é um órgão autônomo e harmônico com o Poder Público Municipal, com
funções consultiva, fiscaíizadora, mobilizadora e de controle social, de forma a assegurar a
participação da sociedade na gestão da educação municipal.

Portanto não se poderá fazer cumprir deliberações de quem não tem

competência para impô-las em área de gestão já definida por quem realmente detém essa
competência, o que nos leva a vetar tal dispositivo.

No tocante à emenda legislativa proposta pelos Vereadores Raphael Dias
Sampaio e Fernando Vanuch Peppes, que alterou a redação do art. 2° do referido Projeto de Lei
Complementar também não poderá prosperar, pois contraria o interesse público ao impor ao
Município a autonomia pedagógica, desvinculando-o do Sistema Estadual de Ensino, ou seja,
obrigando-se, assim, a criação de um sistema próprio de ensino, o que, nesse momento de criação
da Autarquia, não se poderá impor tal situação sem que com isso ocasione uma mudança radicai no
atual sistema. Da mesma forma, de acordo com o Parágrafo Único do Art. 11 da Lei de Diretrizes e
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Bases da Educação, é facultado aos municípios a opção de se integrar ao Sistema Estadual de

Ensino ou compor com ele um Sistema único de Educação Básica.

Assim, com fundamento no artigo 50, § 2° da Lei Orgânica do Município e

pelas razões expostas, este Executivo decidiu vetar in totum o inciso IV do parágrafo único do

Art. 7°, do presente Projeto de Lei, bem como os acréscimos modificativos ao art. 2°, do referido
Projeto de Lei, mantendo-se o mesmo (art, 2°, ca/?M^^jcom^ua redação original, pelo que, contamos
com o apoio unânime desta Casa.

Gabineta, junho de 2018
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO mUMÀ

CNPJ 78.331M/0001-70

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 24/2018

SÚMULA: Cria a Autarquia Municipal de Educação de
Cornélio Procópio — AME - e dá outras
providências.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de

Cornélio Procópio, no uso de suas atribuições conferidas por lei (art.64, VI da Lei Orgânica
Municipal), decide VETAR PARCIALMENTE as emendas apresentadas ao referido Projeto,
pelas razões abaixo:

RAZÕES DO VETO:

A emenda apresentada pelo Vereador Edmar Gomes contemplou com
parágrafo único o art. 7° do referido Projeto, estabelecendo a competência do Diretor-Presidente.
No inciso IV do dito parágrafo único ficou estabelecido que ao Diretor-Presidente compete
"participar das reuniões do Conselho Municipal de Educação na qualidade de representante do
Poder Executivo e fazer cumprir suas deliberações^'.

Contudo, em que pese a boa intenção dessa Casa Legislativa, tal
dispositivo não pode prosperar, eis que, numa analise bastante acurada, notadamente em
decorrência da Lei Municipal n° 512/09, percebeu-se que o Conselho Municipal de Educação não
tem competência deliberativa impositiva para incidência na Autarquia que ora se cria, sabendo-se
que o mesmo é um órgão autônomo e harmônico com o Poder Público Municipal, com
funções consultiva, fiscalizadora, mobilizadora e de controle social, de forma a assegurar a
participação da sociedade na gestão da educação municipal.

Portanto não se poderá fazer cumprir deliberações de quem não tem
competência para impô-las em área de gestão já definida por quem realmente detém essa
competência, o que nos leva a vetar tal dispositivo.

No tocante à emenda legislativa proposta pelos Vereadores Raphael Dias
Sampaio e Fernando Vanuch Peppes, que alterou a redação do art. 2° do referido Projeto de Lei
Complementar também não poderá prosperar, pois contraria o interesse público ao impor ao
Município a autonomia pedagógica, desvinculando-o do Sistema Estadual de Ensino, ou seja,
obrigando-se, assim, a criação de um sistema próprio de ensino, o que, nesse momento de criação
da Autarquia, não se poderá impor tal situação sem que com isso ocasione uma mudança radical no
atual sistema. Da mesma forma, de acordo com o Parágrafo Único do Art. 11 da Lei de Diretrizes e
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PREFEITURA DO MUNICiPIO DE CORWÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARAHA

CNPJ TS-SSIMimOI-TO

Bases da Educação, é facultado aos municípios a opção de se integrar ao Sistema Estadual de

Ensino ou compor com ele um Sistema único de Educação Básica.

Assim, com fundamento no artigo 50, § 2° da Lei Orgânica do Município e

pelas razões expostas, este Executivo decidiu vetar m íotum o inciso IV do parágrafo único do
Art. 7°, do presente Projeto de Lei, bem como os acréscimos modificativos ao art. 2°, do referido
Projeto de Lei, mantendo-se o mesmo (art, redação original, pelo que, contamos
com o apoio unânime desta Casa.

Gabini unho de 2018

refeito

Av. Minas Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
www.cornelioprocopio.pr.gov.br
procuradoriamcp@gmail.com


