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Aos vinte dois dias mês de março de dois mil e vinte e dois, reuniram-se os Vereadores 

em Sessão Ordinária, às dezenove horas, na sala de sessões “Armando Biavatti”. Havendo 

quórum regimental, presentes todos os vereadores, a Presidente Sidnei Salette Carniel 

Olivoto, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão.  

Expediente: Ata nº 002/2022. Após leitura e discussão foi aprovada por unanimidade de 

votos.  

Ordem do dia: Processo de Contas de Governo do Executivo Municipal de Cacique 

Doble, referente ao Exercício 2018. Foi encaminhado diretamente para análise da 

Comissão Permanente de Pareceres. Projeto de Lei nº 004/2022 que “Altera a redação da 

Lei Municipal nº 1.417/2019 de 24 de junho de 2019 e dá outras providências”.  Regime 

de urgência rejeitado pela maioria dos vereadores. O referido projeto foi encaminhado 

diretamente a Comissão Permanente de Pareceres. Projeto de Lei n 005/2022 de 14 de 

março de 2022 que “Altera a redação da Lei Municipal nº 1517/2022, de 27 de janeiro de 

2022 que autoriza contratar servidores por tempo determinado e dá outras providências”. 

Após leitura e discussão foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 

006/2022 de 15 de março de 2022, que “Autoriza o Município de Cacique Doble a firmar 

convênio com o Estado do Rio Grande do Sul no âmbito do programa Pavimenta, 

instituído pelo Estado do Rio Grande do Sul, através do Decreto nº 55951, de 21 de junho 

de 2021 e dá outras providências”. Após leitura e discussão o regime de urgência foi 

aprovado por unanimidade de votos. Após, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade 

de votos. Projeto de Lei nº 007/2022 de 16 de março de 2022 que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal abrir crédito suplementar e dá outras providências”. Após leitura e 

discussão foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 008/2022 de 17 de 

março de 2022 que “Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito suplementar por 

redução orçamentária e dá outras providências”, foi encaminhado diretamente a 

Comissão Permanente de Pareceres. Moção nº 001/2022 de apoio contra o fechamento da 

Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha/RS. Após leitura e discussão foi aprovada por 

unanimidade de votos.   

Não havendo mais nada a se tratar na ordem do dia, a Presidente solicitou ao Secretário 

para fazer a inscrição dos vereadores para o grande expediente. Fizeram o uso da palavra 

os Vereadores Aldacir Manfron, Silvana de Ávila Fontoura Incerti, João Paulo Pereira, 

Mario Caprini, Loreci Manoel Antonio, Silvana de Ávila Fontoura Incerti, Aldacir 

Manfron, Marcio Caprini e Sidnei Salette Carniel Olivoto. 

Nada mais havendo a se tratar, invocando a proteção de Deus, a Presidente declarou 

encerrada a Sessão Ordinária e convocou os senhores Vereadores para a próxima Sessão 

Ordinária a se realizar no dia cinco de abril, às dezenove horas. 

Esta ata, após lida e aprovada, vai pelos Vereadores assinada. 


