
 

 

PAUTA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 2022 

Data da Sessão 

20/09/2022 

Horário da Sessão 

Excepcionalmente 

17h30min 

Local da Sessão 

Plenário Pedro Lucas 

 

ABERTURA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

COM O QUÓRUM REGIMENTAL, FORAM DECLARADOS ABERTOS OS TRABALHOS 

DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022. 

 

VOTAÇÃO DA ATA 

Em discussão e votação as Atas:  

✓ Ata nº 2.569, de 12 de setembro de 2022 – referente as Audiências Públicas;  

✓ Ata nº 2.570, de 12 de setembro de 2022 – referente a 30ª Sessão Ordinária.   

 

MATÉRIAS DE LEITURA  

CORRESPONDÊNCIAS  

✓  Não foram apresentadas correspondências para leitura.  

INDICAÇÕES  

✓ Indicação nº 85.2022 – do Vereador Egon Land  



 

Disponíveis na íntegra a partir de 23/09/2022 no link: 

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

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

✓ Pedido de Informação nº 42/2022 – da Vereadora Maiara Bringmann  

✓ Pedido de Informação nº 43/2022 – do Vereador Edemar Canabarro 

Disponíveis na íntegra a partir de 23/09/2022 no link: 

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

MOÇÕES DE APOIO 

✓ Moção nº 02/2022 – em apoio ao chamamento de todos os aprovados na primeira 

fase do concurso vigente da SUSEPE-RS, para que sejam convocados para a 

segunda fase (teste de aptidão física).  

Disponível na íntegra a partir de 23/09/2022 no link: 

http://camaratrescoroas.rs.gov.br/publicacoesLegais/132/2022  

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 4.227, de 14 de setembro de 2022 – “Autoriza abertura 

de Crédito Suplementar, dá recursos para cobertura e outras providências”; 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.228, de 15 de setembro de 2022 – “Autoriza abertura 

de Crédito Suplementar, dá recursos para cobertura e outras providências”.  

 

Disponíveis na integra no link:  

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

✓ Não há projetos de lei em processo de tramitação.   

Disponíveis na integra no link:  

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

NA ORDEM DO DIA 

- A indicação será encaminhada ao setor competente; 

- Os pedidos de informação, após serem lidos e votados, se aprovados, 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  

Não tiveram inscritos para uso da tribuna do povo.   

AVISOS IMPORTANTES 

Informa que na próxima segunda-feira 26 de setembro, serão realizadas as Audiências 

Públicas para avaliação das Metas Fiscais da Secretaria Municipal da Fazenda e 

apresentação do relatório de gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 

Social, referentes ao 2º Quadrimestres de 2022, a serem realizadas as 18 horas e 

18h30min, respectivamente.  

ENCERRAMENTO 

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

dia 26 de setembro de 2022, às 19 horas, bem como o convite para a participação da 

comunidade. Não havendo mais nada a tratar declara-se encerrada a presente Sessão 

Ordinária. 

 

 

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


 

EVENTO POSTERIOR A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA 

Será realizada Sessão Solene em alusão ao encerramento dos Festejos Farroupilha, 

essa ocorrerá na Sede Social do CTG – Querência do Mundo Novo, a partir das 19 horas.  

 


