
 

 

 
PROJETO DE LEI CM nº 023-02/2018 

 
 

Determina às Escolas Municipais de 

Educação Infantil, afixarem na entrada 

das salas de aula, as dimensões das salas 

de aula e a capacidade máxima de 

alunos permitidos no local, conforme 

resolução nº 24/2017 - COMED e dá 

outras providências.  

 

MARCELO CAUMO, Prefeito de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, 

FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica determinado que em todas as salas de aula das Escolas 

Municipais de Educação Infantil do Município de Lajeado, deverá ser afixada 

placa  indicativa contendo as seguintes informações: 

 I - dimensões do espaço físico da respectiva sala de aula; 

II - capacidade máxima de alunos, respeitando a faixa etária dos alunos e  

número de profissionais, conforme artigo 11, V e artigo 21 da Resolução nº 

24/2017 COMED.  

 

Art. 2º O Poder Executivo deverá regulamentar a presente legislação no 
período de 90 (noventa) dias. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 

 



 

 

Sala Presidente Tancredo Neves, 24 de abril de 2018. 

 

   

 

Antônio Marcos Schefer            Carlos Eduardo Ranzi 

 

 

 

Ildo Paulo Salvi                        Nilson José Do arte 

 

 

 

Sérgio Luiz Kniphoff             Waldir Blau 

 

 

 

Arilene Maria Dalmoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
 

 

O presente projeto de lei visa dar transparência à população e 

principalmente aos pais que levam seus filhos às Escolas Municipais de Educação 

Infantil de Lajeado. 

A ideia é deixar claro as dimensões das salas de aulas, bem como a 

capacidade máxima permitida para cada sala, conforme a resolução nº 24/2017 

COMED. 

Explica-se, que no ano de 2017, o Conselho Municipal de Educação 

determinou que a capacidade mínima para cada aluno nas Escolas Municipais de 

Educação Infantil é de 1,2 metros²  por aluno - artigo 11, V, da Resolução nº 

24/2017. Também definiu, no artigo 21, que o agrupamento de crianças da 

Educação Infantil tem como referência a Proposta Político-Pedagógica, o espaço 

físico e a faixa etária, observada a relação numérica entre crianças e profissional 

da Educação Infantil, vejamos: 

a) De zero a 1 ano, 11meses e 29 dias: até 8 crianças por profissional; 

b) De 2 anos a 2 anos, 11 meses e 29 dias: até 18 crianças por profissional, 

dispondo de um auxiliar; 

c) De 3 anos a 3 anos, 11 meses e 29 dias: até 20 crianças por profissional; 

d) Acima de 4 anos: até vinte e cinco crianças por profissional. 

 

Ainda, deve-se esclarecer que esta Câmara de Vereadores já aprovou 

diversos projetos de leis similares, que incluisve tornaram-se leis municipais e 

estão ajudando na transparência pública de nosso municpio. 



 

 

 

 

 

 

Entre eles, deve-se citar a Lei Municipal nº 8.428/2010, de autoria do 

Vereador Sérgio Luiz Kinipohff, que visa dar transparência públicas as obras 

realizdas pelo municpío; a Lei Municipal nº 9.148/2013, apresentada pelo 

Vereador Carlos Eduardo Ranzi, que visa dar transparência quanto à 

regularidade dos veículos de transporte de escolares. Também há a Lei 

Municipal nº 9.122/2013 que visa dar publicidade no tocante as notas do IDEB de 

cada Escola Municipal, a Lei Municipal nº 10.401 do então Vereador e hoje 

Secretario de Obras Fabiano Bergmann, que determina que as placas de 

identificação de ruas informe o CEP do local, além da Lei Municipal nº 

10.516/2017, de autoria da vereadora Arilene Dalmoro, que determina instalação 

de câmeras de monitoramento de segurança nas dependências e cercanias das 

EMEIs do município, entre outras Leis Municipais vigentes. 

 

Além das Leis Municipais suprcitadas , podemos mencionar a Lei Kiss - 

13.425/2017, criada depois do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, que busca 

a prevenção a desastres e incêndios em casas noturnas e define que o alvará de 

funcionamento e a capacidade máxima de pessoas deverão estar expostos na 

entrada dos estabelecimentos de comércio. 

Por demais, cumpre esclarecer que o assunto aqui exposto, é de interesse 

local e merece trânsito legislativo. 

A título de conhecimento, de processo legislativo municipal, segundo o 

doutrinador Hely Lopes Meirelles (Direito Municipal Brasileiro, 14ª ed., p. 661) é:  

 

“(...) a sucessão ordenada de atos necessários à formação da 

lei, do decreto legislativo ou da resolução do Plenário. 

Desenvolve-se através das seguintes fases e atos essenciais à 

tramitação do projeto: iniciativa, discussão, votação, sanção 

e promulgação, ou veto. 

 



 

 

 

Pois bem, o processo legislativo municipal nada mais é do que um 

conjunto de preceitos contidos na Lei Orgânica do Município, obedecidas às 

regras constitucionais pelos critérios da simetria e exclusão, que regula o 

procedimento obrigatório para a Câmara de Vereadores e para o Poder 

Executivo quando no exercício da função legislativa, que tem por finalidade a 

formação dos atos normativos oriundos da própria Lei Maior do Município. 

Lei maior esta, que em seu artigo 76 no capitulo destinado “das atribuições 

da Câmara Municipal” estabelece que: 

 

Art. 76 - Compete à Câmara de Vereadores, com sanção do Prefeito 

Municipal: 

 

I – Legislar sobre assuntos de interesse local 

 

Assim, pode-se afirmar que é através do processo legislativo que a função 

legislativa aparece como uma atividade primacial e típica do Parlamento, qual 

seja, a de produzir leis. 

 

 

Antônio Marcos Schefer                 Carlos Eduardo Ranzi 

 

 

Ildo Paulo Salvi                            Nilson José Do arte 

 

 

Sérgio Luiz Kniphoff                 Waldir Blau 

 

 

Arilene Maria Dalmoro 

 


