
 

PAUTA DA VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA 2022 

Data da Sessão 

25/07/2022 

Horário da Sessão 

19h00min 

Local da Sessão 

Plenário Pedro Lucas 

 

ABERTURA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

COM O QUÓRUM REGIMENTAL, FORAM DECLARADOS ABERTOS OS TRABALHOS 

DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022. 

 

VOTAÇÃO DA ATA 

Em discussão e votação as Atas:  

✓ Ata nº 2.561, de 18 de julho de 2022 – referente a 23ª Sessão Ordinária.   

 

MATÉRIAS DE LEITURA  

CORRESPONDÊNCIAS  

✓ Of. Circular nº 016/2022 da UVERGS.    

INDICAÇÕES  

✓ Indicação nº 74/2022 – do Vereador Paulo Branchier de Oliveira  

✓ Indicação nº 75/2022 – do Vereador Paulo Branchier de Oliveira  

Disponíveis na íntegra a partir de 27/07/2022 no link: 

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

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

✓ Pedido de Informação nº 34/2022 – do Vereador Edemar Ferreira Canabarro; 

✓ Pedido de Informação nº 35/2022 – do Vereador Edemar Ferreira Canabarro; 

Disponíveis na íntegra a partir de 27/07/2022 no link: 

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

http://camaratrescoroas.rs.gov.br/publicacoesLegais/129/2022
http://camaratrescoroas.rs.gov.br/publicacoesLegais/133/2022


PROJETOS DE LEI LEGISLATIVO 

✓ 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”.  

 

Disponíveis na integra no link: 

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

PROJETOS DE LEI MUNICIPAL 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.205, de 20 de julho de 2022 – "Altera o Plano 

Plurianual de 2022 a 2025, Lei Municipal 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".  

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.206, de 21 de julho de 2022 – "Autoriza o Poder 

Executivo de Três Coroas a alterar o salário básico mensal e o coeficiente dos 

empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde, alterando o artigo 1º da Lei 

Municipal nº 2.736, de 11 de novembro de 2008, e de Agente de Combate às 

Endemias, alterando o artigo 1º da Lei Municipal nº 2.733, de 08 de novembro de 

2008, bem como a conceder adicional de insalubridade na forma que especifica e 

alterar o "caput" do artigo 1º da Lei Municipal nº 3.117, de 08 de novembro de 2008 

e dá outras providências".  

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.207, de 21 de julho de 2022 – "Autoriza o Poder 

Executivo a firmar Convênio com a Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel, para 

possibilitar sua participação complementar na Assistência à Saúde e dá outras 

providências".  

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.208, de 21 de julho de 2022 – "Autoriza o Poder 

Executivo a firmar Convênio com a Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel, para 

possibilitar sua participação complementar nos Serviços de Ortopedia e 

Traumatologia e dá outras providências".  

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.209, de 21 de julho de 2022 – "Altera o Plano 

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

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


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

Municipal nº 4.238/2021 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 06, de 07 de julho de 2022 - "Garante aos estudantes 

do Município de Três Coroas o direito ao aprendizado da língua portuguesa de 

acordo com as normas e orientações legais de ensino, na forma que 

menciona". (será votado).  

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.203, de 12 de julho de 2022 – "Autoriza o Poder 

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

limite de 01 (um) ano, 01 (um) Técnico de Enfermagem - 40 horas - e dá outras 

providências". (será votado) 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.204, de 13 de julho de 2022 – "Autoriza o Poder 

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

limite de 01 (um) ano, 01 (um) Professores de Ensino Religioso - 24 horas -, 01 

(um) Professor de História - 24 horas - 01 (um) Auxiliar de Professor - 40 horas -, 

01 (um) Secretário de Escola - 40 horas -, 06 (seis) Professores de Ensino 

Fundamental - do 1º ao 5º - 24 horas -, 02 (dois) Pedagogos - de Supervisão 

Escolar - 40 horas -, e dá outras providências". (será votado) 

Disponíveis na integra no link:  

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

NA ORDEM DO DIA 

- As indicações serão todas encaminhas 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  

Não foram realizadas inscrições para uso da tribuna do povo.   

AVISOS IMPORTANTES 

Não foram feitos avisos de relevância por parte da Presidência.    

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


ENCERRAMENTO 

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

dia 1º de agosto 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. 

 


