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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre escolas do município. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que são apresentadas a esta Vereadora, diversas 

demandas sobre salas superlotadas; 

 

Considerando que há no munício a Lei Municipal nº 4.984/2015, 

de autoria do atual Prefeito Municipal na qual estabelece o número máximo de alunos 

matriculados por sala de aula, como segue: 

 

Art. 1º As Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino 

funcionarão com salas de aula em que o número máximo de 

alunos matriculados em cada uma seja o seguinte: 

 

I – 20 (vinte) na educação infantil e nos dois anos iniciais 

do ensino fundamental; 

II – 25 (vinte e cinco) nos anos subsequentes do ensino 

fundamental; 

III – 35 (trinta e cinco) no ensino médio. 

 

              Considerando que o Artigo 5º estabelece o prazo para aplicação total da 

Lei em 5 anos, mas também de adequação anual para que chegue ao total estabelecido no 

prazo que determina a Lei. 

Art. 5º Os parâmetros estabelecidos pela presente Lei 

serão plenamente aplicáveis após cinco anos de sua vigência. 
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Parágrafo único. Da entrada em vigor da presente Lei até 

cinco anos de sua vigência, deverão ser reduzidos no mínimo 

cinco alunos por sala de aula por ano letivo, devendo alcançar 

o número máximo de alunos por sala de aula, conforme disposto 

no art. 1º, ao final do quinto ano letivo. 

Considerando que professores relatam que salas não estão indo 

para atribuição de temporário , para sequência da lista do concurso vigente realizado em 2015, 

porque estão sendo atribuídas para professores eventuais. 

 

Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- Solicita-se o envio de dados, por escola, por sala e por 

período, com quantidade de alunos em cada uma delas em toda a rede municipal de ensino. 

 

II- Solicita-se o envio de dados, por escola, por sala e por 

período e com nome de todos professores (as) que atualmente estão eventuando na rede 

municipal de ensino. 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 16 de abril de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


