
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPÃO DO CIPÓ 

 

INDICAÇÃO 016/2022 
 

Os vereadores Adair Fracaro Cardoso e Jairo de Lima Charão, da Bancada do 

PDT, e os vereadores Antonio Chaves Jardim, Diego Santos do Nascimento, Ionara de 

Fátima Nascimento Ferreira e Olmiro Clademir Rodrigues Brum, da Bancada do 

Progressistas, vêm de acordo com o art. 166, do Regimento Interno, em especial no que 

dispõe o § 5
1
º solicitar que esta Casa encaminhe ao senhor Prefeito Municipal, a 

seguinte INDICAÇÃO: 

 

Que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Gestão e 

Planejamento, providencie o que segue: 

 

_ Que o Poder Executivo conceda reajuste na remuneração dos estagiários (bolsa 

auxílio de nível médio e superior, acrescendo um valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais) nos valores efetuados hoje, que são de: R$ 632,50 (seiscentos e trinta e dois reais 

com cinquenta centavos) para estudantes de nível médio e técnico, e R$ 805,00 

(oitocentos e cinco reais) para nível superior. Passando, então, para R$ 782,50 

(setecentos e oitenta e dois reais com cinquenta centavos) e R$ 955,00 (novecentos e 

cinquenta e cinco reais). Também solicitamos o reajuste no percentual de contrapartida 

do Município, no vale-transporte para os mesmos, passando dos atuais 50% (cinquenta 

por cento), para 75% (setenta e cinco por cento). 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Justifica-se tal sugestão, pois em reunião com as Bancadas do PDT e 

Progressistas e o prefeito interino, senhor Tiago Tisott, foi falado sobre a dificuldade 

que os estudantes têm em manter seus estudos, motivo os reajustes nas matrículas, bem 

como o pagamento de transporte escolar. Também salientamos que fora apresentada a 

ideia para a secretária de Gestão e Planejamento e ao coordenador de estágios do  

                                                 
1
 As indicações independem da deliberação plenária e deverão receber resposta do Poder Executivo no 

prazo de trinta dias, prorrogável por quinze dias, desde que solicitado e devidamente justificado. 
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Município, como constava na Indicação 013/2022, do vereador Ryan Cecchetto, os 

quais pensam ser justa e válida a reivindicação, além de termos estudado o impacto 

financeiro do aumento que giraria em torno de R$ 3 a 4 mil reais por mês, o que seria de 

pequeno custo para o Município, mas de grande valia a todos os estudantes. 

 

 

 

                                                                        Capão do Cipó/RS, 24 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

Ver. Diego Santos do Nascimento                                     Ver. Antonio Chaves Jardim       

                               

                        

 

Verª. Ionara de Fátima Nascimento Ferreira                        Ver. Jairo de Lima Charão 

 

 

 

Ver. Olmiro Clademir Rodrigues Brum                               Ver. Adair Fracaro Cardoso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exma. Senhora 

Ionara de Fátima Nascimento Ferreira 

Vice-Presidente, no exercício de Presidente 

Capão do Cipó/RS 

 

LIDA EM PLENÁRIO 

NA SESSÃO ORDINÁRIA 

DIA:  ........./........../.............. 

 

_______________________ 

Ionara de Fátima Nascimento 

Ferreira 

Vice-Presidente 


