
 
 
 

Câmara Municipal de São Leopoldo 
Estado do Rio Grande do Sul 

 
 

 
PROJETO LEI 

 
 
 

INCLUI OS PARÁGRAFOS 1º E 2º NO ART. 

3º DA LEI Nº 8.846, DE 07 DE AGOSTO DE 

2018. 

 

 

Art. 1º Ficam incluídos os parágrafos 1º e 2º no artigo 3º da Lei nº 8.846 de 07 

de agosto de 2018, com a seguinte redação: 

 

“Art. 3º ............................................ 

 

Parágrafo Primeiro: Sem prejuízo do disposto no presente artigo, o Município 

enviará lista completa ao Ministério Público da Comarca, Conselho Tutelar e 

Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social da Câmara Municipal de 

Vereadores, com os seguintes itens: 

 

I -nome completo do aluno candidato; 

 

II – nome e número do CPF do responsável; 

 

III - data de nascimento; 

 

IV – data de solicitação da vaga; 

 

V – a ordem e a posição dos sorteados e suplentes; 

 

VI – a escola que o aluno foi encaminhado. 

 

Parágrafo Segundo: A lista que se refere o parágrafo anteior deverá ser 

enviada quando da divulgação da lista de classificados e, mensalmente, com a 

atualização da ordem dos suplentes. 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

São Leopoldo, 03 de Agosto de 2021. 

  



 
 
 

Câmara Municipal de São Leopoldo 
Estado do Rio Grande do Sul 

 
 

 
JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI: 

 
 
 

O Projeto de Lei que ora envio à apreciação dessa Egrégia Casa 
Legislativa tem o intuito de dar maior publicidade e transparência à divulgação 
da lista dos contemplados e suplentes das vagas nas Escolas de Educação 
Infantil no Município de São Leopoldo, a fim de facilitar a fiscalização dos 
órgãos municipais competentes. 

 
Muito embora haja a divulgação da lista, conforme dispõe a Lei nº 8.846 

de 07 de agosto de 2018, esta não é completa e, muitas vezes dificulta a 
fiscalização pelos órgãos competentes. 

 
Importante referir que o presente projeto de lei não infringe a Lei Geral 

da Proteção de Dados, muito menos o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
pois não há divulgação pública dos dados. 

 
Trata-se de mais uma medida de transparência que deve pautar todos 

os atos da Administração Pública 

Diante do acima exposto, submete-se esta proposição à análise e 
aprovação desta Casa Legislativa. 

 

São Leopoldo, 03 de Agosto de 2021. 

 

Atenciosamente, 

 

Vereador Falcão 
Líder da Bancada do MDB 


