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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.o da Constituição Estadual,

decidi pela aposição de VETO TOTAL, por contrariedade ao interesse público, ao

Projeto de Lei que "ALTERA o caput do artigo 3.o da Lei ordinária n. 3.454, de 10

de dezembro de 2009, que "lNSTlrul o PR?GRAMA DE REGIoNALtzAÇÃo DA

MERENDA ESCOLAR - PREME, no âmbito do Poder Executivo Estadual, e dá

o utras prov idê nci as. ".

O Projeto de Lei, ao pretender alterar a redação do caput do

artigo 3.o da Lei n.o 3.454, de 10 de dezembro de 2009, para suprimir do referido

dispositivo a expressão "produzidos no Estado do Amazonas, respeitando-se a

sazonalidade.", revela-se contrário ao interesse público, na medida em que o

Programa, instituído pela Lei em questão, objetiva, consoante o disposto em seu

artigo 1.o, garantir a utilização de gêneros alimentícios reqionais na merenda

escolar servida na rede pública estadual de ensino, contribuindo para o

desenvolvimento físico, intelectual e pedagógico dos alunos e estimulando o

aumento da produção hortifrutigranjeira, florestal, extrativista e agroindustrial

regionais.

Ademais, a supressão da menção à sazonalidade, no

referido dispositivo, é, do mesmo modo, contrária ao interesse público, vez que a
despeito de Estado do Amazonas possuir vastas áreas agricultáveis, grande parte

dessas áreas estão localizadas em várzeas produtivas, que sofrem alagaçÕes em
períodos específicos do ano,

Excelentíssimo Senhor
Digníssimo Deputado JOSUÉ cLÁUDIO DE SOUZA NETo
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas

t



*.t

:*eF*
fuis#'"

#ërgé9 ,f"{, &Hfi5;
üËVç*t{ü SÕ ËS?ÂD{}

As razões de ordem técnica que justificam a aposição do
veto ao Projeto de Lei em questão, estão contidas no ofício n.o g1 ill2o1g-GAB-
ADS' subscrito pelo Diretor-Presidente da Agência de Desenvolvimento
sustentável do Amazonas, documento que constitui parte integrante desta
Mensagem e relevante subsídio à deliberação dos senhores Deputados.

Assim, pelos motivos expostos, nos termos constitucionais,
submeto os motivos de Veto Total à apreciação dessa casa Legislativa, reiterando
aos ilustres Senhores Deputados, na oportunidade, expressões de distinguido
apreço

NMI LIMA
Governador do Estado
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oFtcto Ne 915/2019 - GAB-ADS

Manaus, 29 de outubro de 20L9.

A Sua Senhoria o Senhor
LOURENçO DOS SANTOS pEREtRA BRAGA JÚNtOR
Chefe da Consultoria Técnico-Legislativa
Av. Brasil, 3.925 - Compensa ll
Manaus - Am

Assunto: Projeto de Lei que altera o Caput do artigo 3e da lei ordinária ne 3,454 - PREME

Senhor Chefe,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, e em resposta ao Ofício Ne 81/20L9
- Casa Civil, recebido aos dezoito dias do mês e ano em curso, o qual pede análíse e

pronunciamento acerca do Projeto de Lei que "ALTERA O CAPUT DO ARTIGO 3e DA LEI

ORDINÁRIA Ng 3.454, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2OOg", QUE "INSTITUI O PROGRAMA DE

REGTONALTZAçÃO DA MERENDA ESCOLAR - PREME, NO ÂMB|TO DO PODER EXECUTTVO

ESTADUAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", de autoria do Deputado Dermilson Chagas,

expõe-se a seguir:

É de extrema importância a inclusão de produtos orgânicos no
cardápio da merenda escolar, no entanto, a produção agrícola tradicional se faz necessário
pàru garuntir o abastecimento da demanda do referido programa,

A supressão da frase, "nroduzidos no do Amdzonas.
respeitando-se a sozonalidade", ao final do parágrafo do Art. 3e, poderá ocasionar
inconsistência quanto ao termo "regionalização do merenda escolor", abrindo precedente
à introdução de alimentos produzidos em outros Estados da Federação.

Quanto à sazonalidade, o Estado do Amazonas possui vastas áreas
agricultáveis, no entanto, grande parte estão localizadas em áreas de várzea produtivas,
que sofrem alagações em períodos específicos do ano, ficando apenas 6 (seis) meses em
condições de produção de culturas de ciclos curtos.

Além do pulso de inundação de várzeas, o período de produtividade
específico de espécies frutíferas perenes em terra firme, deve ser levado em consideração,
posto ser fator determinante para a regularidade de abastecimento do produto.

Portanto, a manutenção do trecho "produzidos no Estado do
Amazonas, respeitando-se a sazonalidade" na lei é imprescindível para garantir a

regionalização e a rotatividade dos produtos no Programa ao longo do período letivo, que

se estende durante o ciclo de produção agrícola amazônico. l, .., iii,:l ;:: i. (i ili.tli:1:;;,1;r,il11 1..
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lsto posto, recomendamos o veto, nos termos no art. 36, $ 19 da

Constituição do Estado do Amazonas, uma vez que poderá desvirtuar a essência da Lei Ns

3454/09, possibilitando que produtos não regionais passem a integrar o programa.

Por oportuno, colocamo-nos à disposição para as informações e os

esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

tr---'&n.lolãC,-"': '
Flavio Cordeiro Antony Filho

Presidente
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