
 

PAUTA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 2022 

Data da Sessão 

22/08/2022 

Horário da Sessão 

19h00min 

Local da Sessão 

Plenário Pedro Lucas 

 

ABERTURA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

COM O QUÓRUM REGIMENTAL, FORAM DECLARADOS ABERTOS OS TRABALHOS 

DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022. 

 

VOTAÇÃO DA ATA 

Em discussão e votação as Atas:  

 Ata nº 2.565, de 15 de agosto de 2022 – referente a realização da Sessão Solene 

em homenagem aos alunos destaques nas edições 2019 e 2021 das Olimpíadas 

Brasileiras de Matemática – a OBMEP;  

 Ata nº 2.566, de 15 de agosto de 2022 – referente a 27ª Sessão Ordinária.   

 

MATÉRIAS DE LEITURA  

CORRESPONDÊNCIAS  

  Convite do CTG – Querência do Mundo Novo;  

 Of. nº 126 – do Poder Executivo Municipal em Resposta ao Pedido de Informação 

nº 34/2022;  

 Of. nº 127 – do Poder Executivo Municipal em Resposta ao Pedido de Informação 

nº 35/2022; 

 

INDICAÇÕES  

 Indicação nº 78/2022 – do Vereador Egon Land  

 Indicação nº 79/2022 – do Vereador Deoclides José Figueiredo  

 Indicação nº 80/2022 – do Vereador Edemar Ferreira Canabarro  



Disponíveis na íntegra a partir de 24/08/2022 no link: 

http://camaratrescoroas.rs.gov.br/publicacoesLegais/129/2022  

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

 Pedido de Informação nº 38/2022 – da Vereadora Denise da Costa Bitencurt; 

 Pedido de Informação nº 39/2022 – do Vereador Edemar Ferreira Canabarro.  

Disponíveis na íntegra a partir de 24/08/2022 no link: 

http://camaratrescoroas.rs.gov.br/publicacoesLegais/133/2022 

PROJETOS DE LEI LEGISLATIVO 

 Não foram apresentados projetos de lei legislativo para leitura.  

 

Disponíveis na integra no link: 

http://camaratrescoroas.rs.gov.br/publicacoesLegais/6/projetos.legislativo  

 Projeto de Lei Municipal nº 4217, de 12 de Agosto de 2022 – que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a contratar por tempo determinado de 03(três meses) até limite de 

01(ano) ano, 02 médicos clínicos gerais – 40 horas – e dois médicos Pediatras - 24 horas 

– e dá outras providências. 

 

 Projeto de Lei Municipal nº 4218, de 12 de Agosto de 2022 – que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a contratar por tempo determinado de 03(três meses) até limite de 

01(ano) ano, 01 Nutricionista – 40 horas – e dá outras providências. 

 
 

 Projeto de Lei Municipal nº 4219, de 18 de Agosto de 2022 – que “Autoriza a abertura 

de crédito especial, dá recursos para cobertura – e dá outras providências. 

Disponíveis na integra no link:  

http://camaratrescoroas.rs.gov.br/publicacoesLegais/127/projetos-executivo-2022  

EM TRAMITAÇÃO 

 Projeto de Lei Legislativo nº 07, de 18 de julho de 2022 – “Veda a utilização pelos 

estabelecimentos de ensino das redes pública e privada do Município de Três 

Coroas/RS de aparelhos, sejam sirenes, alarmes ou quaisquer outros capazes de 

produzir ruídos com a finalidade de indicar horários, e dá outras providências". (será 

votado); 

 Projeto de Lei Municipal nº 4.212, de 04 de agosto de 2022 – “Altera o Plano 

Plurianual de 2022 a 2025, Lei nº 4.195/2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei 
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Municipal nº 4.019/2021 e a Lei Orçamentária Anual, Lei Municipal nº 4.238/2021 e 

dá outras providências”; (será votado); 

 Projeto de Lei Municipal nº 4.213, de 04 de agosto de 2022 – “Altera o Plano 

Plurianual de 2022 a 2025, Lei nº 4.195/2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei 

Municipal nº 4.219/2021 e a Lei Orçamentária Anual, Lei Municipal nº 4.238/2021 e 

dá outras providências”; (será votado); 

 Projeto de Lei Municipal nº 4.214, de 04 de agosto de 2022 – “Autoriza o Município 

de Três Coroas a alterar o padrão e coeficiente do cargo de Técnico de 

Enfermagem, alterando o artigo 3º bem como o inciso I do artigo 23, ambos da Lei 

Municipal nº 3.150, de 20 de dezembro de 2011, e dá outras providências”; (será 

votado); 

 Projeto de Lei Municipal nº 4.215, de 04 de agosto de 2022 – “Altera o Plano 

Plurianual de 2022 a 2025, Lei nº 4.195/2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei 

Municipal nº 4.219/2021 e a Lei Orçamentária Anual, Lei Municipal nº 4.238/2021 e 

dá outras providências”; (será votado); 

 Projeto de Lei Municipal nº 4.216, de 11 de agosto de 2022 – “Autoriza abertura de 

Crédito Especial, dá recursos para cobertura e outras providências”. (será votado). 

 Projeto de Lei Municipal nº 4.217, de 12 de agosto de 2022 - Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a contratar por tempo determinado de 03 (três) meses até o 

limite de 01 (um) ano, 02 Médicos Clínico Geral -40 horas -e dois Médicos Pediatra 

-24 horas -e dá outras providências. 

Disponíveis na integra no link:  

http://camaratrescoroas.rs.gov.br/publicacoesLegais/127/projetos-executivo-2022 

NA ORDEM DO DIA 

- As indicações serão encaminhadas para o setor competente.  

- Os pedidos de informação após serem discutidos e votados serão encaminhados ao setor 

competente.  

- Poderão ser matéria de votação qualquer dos projetos de lei em tramitação, bem como 

aqueles que forem matéria de leitura.  

NO GRANDE EXPEDIENTE 

Neste momento os Vereadores inscritos fazem suas manifestações na Tribuna.  

TRIBUNA DO POVO  

http://camaratrescoroas.rs.gov.br/publicacoesLegais/127/projetos-executivo-2022


Fará uso da tribuna do povo o Sr.  Marcelo Lauer Mota – Diretor de Administração do IFRS 

– Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus 

Rolante. Que virá fazer a apresentação do projeto de implantação do Centro de 

Equoterapia do Cavalo Crioulo no Campus Rolante do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia – IFRS. 

AVISOS IMPORTANTES 

Informa que não haverá Sessão Ordinária na próxima segunda-feira 29 de agosto, por 

tratar-se da quinta segunda-feira do mês.   

ENCERRAMENTO 

Realizada a convocação dos Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária no 

dia 05 de setembro de 2022, segunda-feira, bem como realizado o convite para a 

participação da comunidade. E não havendo mais nada a tratar declara-se encerrada a 

presente Sessão Ordinária. 

 


