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Excelentíssimo Senhor,

Ver. Estevão De loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Veto Total ao PLL nO 051117

Senhor Presidente"

Carazinho, 27 de setembro de 2017.

No uso das prerrogativas que me confere o parágrafo 1°, do

artigo 35, da Lei Orgânica do Municipio, venho apor VETO TOTAL ao Projeto de

Lei nO 051/17, referente à Divulgação das listas de alunos matriculados, vagas e fila

de espera das Escolas Municipais de Educaçao Infantil, filantrópicas conveniadas,

contido no CP 197/2017, oriundo desse Legislativo, pelas razoes constantes na Jn-

formação nO1109/2017, oriunda da Procuradoria Geral do Municlpio, cópia anexa.

Atenciosamente,

Prefeito
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INFORMAÇÃO N" 1109/2017 Carazinho, 26 de setembro de 2017

DE: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICiPIO

PARA: PREFEITO 00 MUNICiplO DE CARAZINHO

ASSUNTO: FUNDAMENTOS PARA VETO TOTAL DO PRC'JETO DE LEI N. 051/2017

Exeelentissimo Sr. Prefeito,

Ao cumpriment<i-Io cordialmer'lte, v,mos, por meta de'ile elaborar parecer )uridico sobre

a necessidade de vetar-se na sua integralidade o projeto de ,si n. 05112017, que dispõe sobre a

divulgação das listas de alunos matriculados. vagas e fJla dE;espera das Escolas Municipais de

EducaçãO Infantil ou filantrópicas conveniadas, Nos termos do art 35, ~1°. da lei Organica do

Municiplo de Carazinho', o Prefeito tem a faculdade de julga,- o projoto de lei encaminhado para

sua sanção inconstitucional, OUeorrtr<irio ao Interesse público, vetando-o total, OUparCIalmente

O projeto de lei em apreço devera ser vetado integralmente, pelas razões que passa expor.

Art. 1°, Deverllo ser divulgadas no sitia eletrônico aficial da Mumcipio de
Carazinho, com acesso fac:ililadoe ;rreslr.lo e atualiz.açãode frequéncia minima
semanal. listas contende es alunos matrj,;ulados, as vagas existentes e a fila de
espera relatIVOSàs Escolas Municipais J", EduC<lçâoInlantil do Muni(:ip'o de
Carnzl!lno ou filantrópicas conveniadas,
~1' A divulgação da lista dos ~Iuno~ matriClJladosdeverá ser sep~radil por
escola e turma. erdenada por ordem alfabética e contendo, no minimo. a.
seguintes Informaçõe~
1_ ilS iniciais da nome complcto do aluno:
11- o mês e o ano de nascimento,
111-o b~irro ondf! reside,

~2._A d,vulgaç.lloda lista das vagas existentes na Educação IlItantil deverá ser
separada por escola, indicando o número de vagas em allerto para cada turma

~3' A divulgação da lista dos alunos em espera de vaga em Escola Municipal
de Educaçao Infantil ou filantrópicas conveniadas deverá ser ordenada, de
forma crescente, pela posiçâo lia fila d~ espera e COI1t••ndO, no minimo, as
segu;nles informações
I _ a pos;ção na fila de espera,
II - as inídais do nome completo do aiuno;
III _ o mês e o ano de n~scimento-
IV - o bairro onde reside:

Art 3~-O projetode I"" .., "prova;lo .€'" "OVl'dOao P'efetn," q~~1oqul.scec,an,n ..,nClf,oanl
li 1'. SeQ Prer~,IOjulg,r o ~""Ieto notOdOau emparte,,ooonHl\u"o~a;ou oont:~noa" ,n~ere"" p;'bl,co,

"fi'._la_. to'al ou oa,,,.lm~"te. devo'v"oOQ° prOl_toou à p",te vfilad~oc Pres,OMled~c:amaradentrodequ,~.z"
d". ut••• , Oontoda.a p'"'' 00 r'>C".,m"","

Procuradoria-Geral do MunicípIO, Prefeiturã Munoclpal de Carazinho. avo Flores. da Cunha, n,
1234, Bairro Centro, Carazinho - RS, CEP 99500-000 ,I

Ar~~~~r\
06.",-",,_

0;+'c," ',b,,~"~",,,,~,,,,.~s



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNiCípIO DE CARAZJNHO

PROCURADORIA-GERAL DO MUNiCípIO

•

v - 11 data de inserc~D na lista de espera

Art. 2". Esta lei entra em vigarBO (sessenta) dias após a Sua publicação,

Conforme menciona a Senhora Secretária de Educaçâo e Cultura, no oficio n

303/2017/GA8JSMEC, é imprescindível para o cumprimento da obrigação posta pela norma em

questão a designação de servidor com dedicação eXClusiva para (} fim de manlel o sistema

alimentado, pois será necessário o corltalo constante e diário com as escolas da rede Municipill

de Educação Infanl,1 Tal situação por si só representaria aumento de despesas no orçamento

publico municipal, o que viola frontalmente o art. 31, inciso I, da Lei Orgânica do Município de

Carazrnho'. bem cemo Ospn'lcipios da harmonia e separação dos poderes,

Nessa lirlha de raciocirllO, seria possivel vetar a norma em sua integralidade pelo

fiagrarlle vicio de iniciativa legislativa, uma vez que. por se tralar de matéria correlata à

estruturação e administração de Secretaria d3 Administração PUblica. sua irliciat,vll legislativa

compete privativamente ao chefe do poder executivo, por força do lU! 60. da Corrstituição do

Estado do Rio Grande do Sul, reproduzido por torça do principio da simetria no art. 29. 111.da
Lei Orgánica Munrcipal'.

Como acima exposto a redação do art 1° e seus parilgrafos deverão ser velados pela

impossibilidade fática de se observar o cumprimento dO prazo estipulado para a atualização do

sistema, que Impôs o lapso temporal semanal para atualizar os dados das listas dos alunos

matriculados. as vagas existentes e a fila de espera relativa ás Escolas Municipais de educação
Infanlil

Diante dos apontam€f1tos elencados pela Senhora Secretaria da Educação e Cultura, °
prazo para atualização semanal se revela pouco razoável, considerando que nas escolas ha

constante movlmentaçâo de matriCUlas, Nesse sentido é a manifestação da Senhora Secretária

de EduC(lção, no ja refendo Ofício 303I2017/GAB/SMEC:

M 31 - N~o,.rã ad,-"j,doaumc".to n. oe.pesa pre.,.ta
1- no. projejos d" 'nfc:alr.d "XClus"," do PrelMo, ' ••••••lva<i<J"d"po",o no inc'50 IV,pflme"a parte do

a"ogo29;
, A.n.29 - Sâ" de 'n'cia!i"" prlVat,',a do Pr"r~,to •• ,eis ~ue d"ponh1l", «oh",

UI- crraçêe ,strut~,<lÇ1ie. a'n~u'ç6cs das socr,ta'ias ou dep.rt.,,,,,,,,!o •• Q~iva,.nje!>~ órgão, da
admln'straçllo públ",a,

-P'rocuradOria-Geral do MUf'icípi(l, Prefe~ura Municipal de Cara<:inho, avo Flores d(l Cunha, n.
1234, eairro C",ntro, Cara<:inho - RS, CEP 99500-000
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A atualIzação poderá ser re"lizadll mensalmente. hllja VlsllI que nas escolas M
movimemaçao diária de alunos que s.ãomRlriculados Ouque ingressam na lista
de espera.
Em wlaçtio às e:s.c<Jlasr.lanlrópicas convoni!ldas, da existência de vagas, OUse
há lista de espera cstes dados nao pode.-lIoser fornecidos por esta Secretaria.
uma vez que eslas instituições continuam com caráter par1iCIJlar.

Em razão do exposto. servindo o presente para fomecer subsidias ao Chefe do Poder

Executivo Municipal, a quem cabe 11analise e a deosao pea sançâo ou veto da norma, 0p,na-

se pelo veto do projeto de lei n. 051/2017, eis que contrário ao interesse público

/
I

IAntonio Azir
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Procuradoria-Geral do Municipio, Prefeitura Municipal de Carazmho, av, Flores da Cunha, n,
1234, Bairro Centro, Carazinho - RS, CEP 99500-000


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

