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ATA N° 21 / 2015 (Extraordinária) 

 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho do ano de 2015, às 09h00min, no Plenário 17 de Abril, da 

Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, reuniram-se os Vereadores desta Casa 

Legislativa para uma Sessão Extraordinária convocada pelo Presidente da Câmara Municipal, de 

acordo com o artigo 18 da Lei Orgânica Municipal, para apreciação de 01 (um) Projeto de Lei e 01 

(uma) Mensagem Aditiva Modificativa, oriundos do Poder Executivo Municipal. Procedendo a abertura 

da Sessão, o Presidente, Vereador José Rodolfo de Brum, cumprimenta os presentes: prefeito Alcides 

Meneghini, Denilson Cortes, representante do jornal Expresso Ilustrado, professoras Ana Paula Sales 

e Fabiane Bossi e secretária de Educação, professora Adelaide Alcântara e explica o motivo da 

convocação. Após o senhor Presidente registra a ausência do vereador Jairo de Lima Charão e pede 

à 1ª Secretária, vereadora Marilene Margutti, que leia a ementa do Projeto de Lei e da Mensagem 

Aditiva Modificativa. PROJETO DE LEI 022/2015, do Executivo, que “Institui o Plano Municipal de 

Educação no município de Capão do Cipó/RS e dá outras providências”. MENSAGEM ADITIVA 

MODIFICATIVA 01/2015, do Poder Executivo, que “Substitui o anexo ao Projeto de Lei n° 022/2015, 

relativo ao Plano Municipal de Educação de Capão do Cipó, e dá outras providências”. Após o senhor 

presidente passa a palavra à secretária de Educação, professora Adelaide Alcântara, que fez uma 

breve explanação sobre o Projeto de Lei 022/2015 e sua importância. Após o senhor Presidente 

explica aos colegas que houve questionamentos nos números das escolas, que não enviaram 

corretamente, mas que as professoras Ana Paula Sales e Fabiane Bossi arrumaram e o próprio trouxe 

para a câmara e fez a substituição de uma única folha. Cita que ficaram ainda alguns verbos faltando, 

onde no item 2.7.1 faltou a palavra “preferencialmente”, porém no item 2.6.1 já aparece essa 

expressão na página 20 (vinte), ou seja, foi atendido. O senhor presidente fala que depois faltou a 

palavra ‘fortalecer’, a qual entendiam ser no item 8.2.2, mas a mesma já aparecia no item 8.2.1 e que 

diz que: “após os dois primeiros anos, implementar e fortalecer programas de educação”, e foi 

atendido. Depois o senhor presidente fala no item 12.1.1, questão dos estágios, o qual foi atendido no 

item 15.3, que diz: “valorizar as práticas de ensino e os estágios dos cursos de formação de nível 

médio e superior dos profissionais da educação, que visem o trabalho sistemático de articulação entre 

a formação acadêmica e as demandas da educação básica, estipulando regras para estágios em leis 

específicas”. Com isso diz que cabe ao município criar lei específica estipulando em qual semestre 

pode iniciar o estágio. Por fim o presidente fala que da parte da Secretaria de Educação entendem 

que foram contempladas as alterações ao projeto, com exceção dos números das escolas, os quais 

corrigiram sem problema algum, e o que os professores debateram toda manhã de segunda-feira, 15 

de junho, aqui na Câmara de Vereadores, foi integralmente contemplado e fica para os colegas se 

têm alguma pergunta que saiba responder, ou a secretária e a equipe técnica que acompanhou a 

professora Adelaide Alcântara. Após não haver mais questionamentos o senhor Presidente pede às 
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comissões que deem o parecer verbal da Mensagem Aditiva Modificativa 01/2015, para o início da 

votação, sendo que todos os vereadores deram Parecer favorável a ir à votação. Após o senhor 

Presidente convida os vereadores para discutir e votar: MENSAGEM ADITIVA MODIFICATIVA 

01/2015, do Poder Executivo, que “Substitui o anexo ao Projeto de Lei n° 022/2015, relativo ao Plano 

Municipal de Educação de Capão do Cipó, e dá outras providências”, aprovada por unanimidade.  

Após o senhor Presidente pede às comissões que deem o parecer verbal do Projeto de Lei 022/2015, 

sendo que todos os vereadores deram Parecer favorável a ir à votação. Após o senhor Presidente 

convida os vereadores para discutir e votar: PROJETO DE LEI 022/2015, do Executivo, que “Institui o 

Plano Municipal de Educação no município de Capão do Cipó/RS e dá outras providências”, aprovado 

por unanimidade. Após o senhor presidente registra a importância desse ato para a comunidade 

escolar, pois é o Plano Municipal de Educação que vai reger a educação de 2015 a 2025. Verificando 

não haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara encerrados os trabalhos da presente 

Sessão Extraordinária e convida a todos para a próxima Sessão Ordinária que será dia 23 de junho 

de 2015, às 18h00min. Nada mais havendo a constar lavro a presente Ata que após lida, discutida e 

aprovada será devidamente assinada pelos vereadores presentes. Capão do Cipó, 19 de junho de 

2015. 

 

 

 

 

 


