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Manaus, 11 de novembro de 2019.

Senhor Presidente

Senhores Deputados

Comunico a essa Augusta Assembleia Legislativa que, no uso

da prerrogativa a mim deferida pelo artigo 36, S 1." da Constituição Estadual, decidi

pela aposição de VETO TOTAL, por inconstitu:ionalidade formal, por vício de

iniciativa, ao Projeto de Lei que "ESIÁ BELECE diretrizes e parâmetros para o
desenvolvimento de políticas públicas educacionais voltadas à educação bitíngue

Libras e Língua PorÍuguesa escrita a serem implarÍadas e implementadas no âmbito

do Estado do Amazonas." '

O Projeto de Lei, a despeito da nobre intenção do legislador,

de forma explícita, pretende fixar responsabilidades para a Secretaria de Estado da

Educação e Desporto, órgão integrante da Adminis.tração Direta do Poder Executivo

Estadual.

A disciplina normativa pertin=nte ao processo de definição das

atribuições e do funcionamento dos orgãos e entidades integrantes da Administração

Pública Estadual, é matéria que se insere, por efe to de sua natureza, na esfera de

exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo, em face da cláusula de reserva

inscrita no artigo 61, S 1.", ll, ó, da Constituição Federal de lggg:

"Art. 61. (...)

$í.o Sâo de iniciativa privaãva do presidente da República,
as /eis que;

II- disponham sobre:

b) organização admínistrativa e judiciária, matéria
tributária e orçamentária, serviços públicos e pess oal da

administração dos Terrítónos. " (grifamos)

Excelentíssimo Senhor
Digníssimo Deputado JOSUE CLÁUDtO DE SOUZA NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
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Referido princípio fundamentar, em tema de processo
legislativo, é inteiramente aplicável aos Estados-Membros, tendo sido reproduzido,
pelo princípio da simetría, na constituição Estaduar, no artígo 33, s 1.o, il, e:

.Art.33. (...)

gí.'são de iniciativa pritntíva do Governador do EsÍado as
leis que:

ll- dìsponham sobre:

()

e) criação, estruturação e atribuições dos Orgãos da
administração dlreta, das eÍnpresas públicas, das
socredades de economia mista, das autarqulas e das
fundações instituídas peio poder púbtico." (grifo nosso)

Dessa forma, como a proposição em destaque pretende impor
tarefas ao Poder Executivo Estadual, conÍerindo atribuições à Secretaria de Estado de
Educação e Desporto, e é de autoria de um parlamentar, encontra-se eivada de vício
de iniciativa do processo legislativo, que macula de inconstitucionalidade formaltodo o
Projeto de Lei em questão.

Pelos motivos expostos, o projeto de Lei, caso aprovado,
padecería de inconstitucionalidade formal, por vícb de iniciatív a, vez que oriundo do
Poder Legislativo, sendo a organização administrativa, de que faz part.ea definíção da
forma de funcionamento e das atribuições dos ór.]âos integrantes da Administração
Direta' e por conseguinte de suas unidades internas, matéria de iniciatíva exclusiva
dos Chefes do poder Executivo.

Ressarto, por fim' que o desrespeito à prerrogativa de inicíar o
processo de positivação do Direito, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável,
cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitu:ionalidade formal, apta a infirmar,
de modo irremissível, a própria integridade do ato legislativo eventualmente editado.

Assim, nos termos constitucionais, submeto os motivos de
Veto Total à apreci ação dessa casa Legisrativa, reiterando aos irustres senhores

unidade, expressões distin uido

d
WILSON MIRANDA MA

Deputados, na oport

Governador do EstaJo


