
EVENTOS ANTERIORES A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA 

18:15 – Realização de Audiência Pública para Discussão do Projeto de Lei 

Municipal nº 4.223 – “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias (LDO – Lei de Diretrizes 

Orçamentárias) para o exercício financeiro de 2023; 

18:45 – Realização de Audiência Pública para Discussão do Projeto de Lei 

Municipal nº 4.224 – “Dispõe sobre o Plano Municipal Plurianual de Saúde para o 

quadriênio 2022-2025 e dá outras providências”.  

 

PAUTA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 2022 

Data da Sessão 

12/09/2022 

Horário da Sessão 

19h00min 

Local da Sessão 

Plenário Pedro Lucas 

 

ABERTURA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

COM O QUÓRUM REGIMENTAL, FORAM DECLARADOS ABERTOS OS TRABALHOS 

DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022. 

 

VOTAÇÃO DA ATA 

Em discussão e votação as Atas:  

✓ Ata nº 2.568, de 05 de setembro de 2022 – referente a 29ª Sessão Ordinária.   

 

MATÉRIAS DE LEITURA  

CORRESPONDÊNCIAS  

✓  Of. nº 144/2022 do Poder Executivo Municipal que solicita agendamento de 

Audiência Pública para apreciação das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de 2022;  

✓ Of. nº 145/2022 do Poder Executivo Municipal que trata da resposta ao pedido de 

informação nº 40/2022 

INDICAÇÕES  

✓ Não tivemos pedidos de indicação.  



Disponíveis na íntegra a partir de 14/09/2022 no link: 

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

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

✓ Não tivemos pedidos de informações.  

Disponíveis na íntegra a partir de 14/09/2022 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  

PROJETOS DE LEI MUNICIPAL 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.226, de 06 de setembro de 20222 – “Autoriza o Poder 

Executivo a contratar por tempo determinado de 03 (três) meses até o limite de 01 

(um) ano, 01 (um) Psicólogo – 30 horas – e dá outras providências;  

Disponíveis na integra no link:  

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

EM TRAMITAÇÃO 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.220, de 24 de agosto de 2022 – que “Autoriza 

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

(será votado) 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.221, de 24 de agosto de 2022 – que “Autoriza 

abertura de crédito suplementar, dá recursos para cobertura e outras providências. 

(será votado) 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.222, de 30 de agosto de 2022 – que “Autoriza o 

Município de Três Coroas a alterar a alínea "d" do parágrafo 1º, além dos 

parágrafos 7°, 8º, 9° e o quadro constante no§ 10, todos do artigo 1º, bem como o 

artigo 3°, todos constantes na Lei Municipal nº 3.928, de 28 de agosto de 2019, e 

dá outras providências”. (será votado) 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.223, de 31 de agosto de 2022 – que “Dispõe sobre 

as diretrizes orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro de 2023.  

http://camaratrescoroas.rs.gov.br/publicacoesLegais/129/2022
http://camaratrescoroas.rs.gov.br/publicacoesLegais/133/2022
http://camaratrescoroas.rs.gov.br/publicacoesLegais/6/projetos.legislativo
http://camaratrescoroas.rs.gov.br/publicacoesLegais/127/projetos-executivo-2022


✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.224, de 31 de agosto de 2022 – que “Dispõe sobre o 

Plano Municipal Plurianual de Saúde para o quadriênio 2022-2025 e dá outras 

providências.” 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.225, de 01 de setembro de 2022 – que “Autoriza 

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

(será votado) 

Disponíveis na integra no link:  

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

NA ORDEM DO DIA 

- 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  

Fará uso da tribuna do povo o representante do CTG – Querência do Mundo Novo, que 

falará sobre a programação das Comemorações da Semana Farroupilha.  

AVISOS IMPORTANTES 

Informa que não haverá Sessão Ordinária na próxima segunda-feira 19 de agosto, 

todavia essa sessão será realizada no dia 20 de setembro às 17h30min, na Sede da 

Câmara Municipal – Plenário Pedro Lucas. Após a realização da 30ª Sessão Ordinária, 

os Vereadores realizarão também uma Sessão Solene na Sede do CTG – Querência do 

Mundo Novo, marcando o encerramento dos Festejos Farroupilha.    

ENCERRAMENTO 

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

dia 20 de setembro de 2022, excepcionalmente terça-feira, às 17h30min, bem como 

realizado o convite para a participação da comunidade na Sessão Solene que será 

realizada na Sede do CTG – Querência do Mundo Novo, marcando o encerramento dos 

Festejos Farroupilha. E não havendo mais nada a tratar declara-se encerrada a presente 

Sessão Ordinária. 

 

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

