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                                                           Cabo Frio, 11 de junho de 2019. 
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Ao 

Excelentíssimo Senhor 

Vereador LUÍS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO  

Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio  

Cabo Frio – RJ. 

 

 

 

Senhor Presidente, 

 

Ao restituir a Vossa Excelência o original dos Autógrafos do Projeto de Lei de autoria 

da ilustre Vereadora Letícia dos Santos Jotta, aprovado na sessão ordinária realizada no dia 21 

de maio de 2019, que “Cria o Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio e de 

Promoção ao Acesso à Saúde Mental entre Jovens e Adolescentes, e dá outras 

providências”, comunico que resolvi vetar parcialmente o referido projeto, pelas razões a 

seguir especificadas. 

 

Valho-me do ensejo para reafirmar a V.Exa. e seus dignos Pares, minhas 

demonstrações de elevado apreço.           

 

 

                                                       Atenciosamente, 

 

           

                                                        

ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO 

Prefeito 
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Razões do veto parcial oposto ao 

Projeto de Lei de autoria da Senhora 

Vereadora Letícia dos Santos Jotta que 

“Cria o Programa Municipal de 

Prevenção ao Suicídio e de Promoção ao 

Acesso à Saúde Mental entre Jovens e 

Adolescentes, e dá outras providências”. 

 

Não obstante os inegáveis méritos do Projeto, não me foi possível conceder-lhe sanção 

integral, pelos motivos adiante expostos. 

 

A propositura se coaduna com a política voltada à prevenção ao suicídio, de modo que 

outra não poderia ser a deliberação desta Chefia do Executivo senão o seu acolhimento, à 

exceção do disposto nos artigos 5º e 6º do texto aprovado, in verbis: 

 

“ Art. 5º - O Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio e de Promoção 

do Direito ao acesso à Saúde Mental entre Jovens e Adolescentes deverá 

desenvolver ações que levem em conta as especificidades em saúde da 

população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 

Trasngêneros (LGBTs), de mulheres cis ou transgêneras, de negras e 

negros, de pessoas com deficiência e de quaisquer outros setores sociais 

que sejam vítimas de preconceito, violência ou discriminação.” 

 

“Art. 6º - O referido programa deverá desenvolver ações que levem em 

conta as pressões específicas sofridas por jovens e adolescentes nos 

ambientes de trabalho e de estudo, apoiando-os no enfrentamento dos 

desafios e dificuldades enfrentadas nessa etapa da vida.” 

 

Os arts. 5º e 6º do Projeto de Lei alcançam matéria a cujo propósito lhe é defeso 

legislar, uma vez que retratam tema alheio à competência parlamentar e até mesmo deste ente 

federativo. 

 

Ao disciplinar as ações que deverão ser implementadas pelo Programa e as 

especificidades de saúde de alguns seguimentos sociais, os artigos acima referidos  

tangenciam a disciplina dos procedimentos médicos e se relacionam com o poder de decisão 

do médico especialista, de modo que abarcam o exercício da medicina e, nessas condições, 

situam-se na esfera de competência privativa da União, nos termos estabelecidos pelo art. 22, 

inciso I, da Constituição Federal, a qual foi exercida com a edição da Lei Federal nº 12.842, 

de 10 de julho de 2013, que dispõe sobre o exercício da medicina. 

 

Pelo exposto, ante as razões ora expostas, que evidenciam a inconstitucionalidade da                                      

a propositura, vejo-me compelido a vetá-la parcialmente. 

 

São estes, Senhores Vereadores, os argumentos de legal que estão a reclamar a 

oposição do veto parcial ao projeto, sem embargo dos elevados propósitos que o inspiraram.  

 

 

 

 

ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO 

Prefeito  


