
 

 

PAUTA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA 2022 

Data da Sessão 

07/11/2022 

Horário da Sessão 

19h00min 

Local da Sessão 

Plenário Pedro Lucas 

 

ABERTURA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

COM O QUÓRUM REGIMENTAL, FORAM DECLARADOS ABERTOS OS TRABALHOS 

DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022. 

 

VOTAÇÃO DA ATA 

Em discussão e votação as Atas:  

✓ Ata nº 2.579, de 24 de outubro de 2022 – referente a 36ª Sessão Ordinária;  

 

MATÉRIAS DE LEITURA  

CORRESPONDÊNCIAS  

✓ Convite da Secretaria Municipal de Turismo para participação da abertura oficial 

do Campeonato Sul-Americano de Canoagem; 

✓ Pedido de afastamento temporário do Vereador Fernando Gomes;   

INDICAÇÕES  

✓ Indicação nº 105/2022 – do Vereador Deoclides José Figueredo; 

✓ Indicação nº 106/2022 – do Vereador Edemar Canabarro; 

✓ Indicação nº 107/2022 – do Vereador Edemar Canabarro; 

✓ Indicação nº 108/2022 – do Vereador Edemar Canabarro; 



 

✓ Indicação nº 109/2022 – do Vereador Edemar Canabarro; 

✓ Indicação nº 110/2022 – do Vereador Edemar Canabarro; 

✓ Indicação nº 111/2022 – do Vereador Edemar Canabarro; 

✓ Indicação nº 112/2022 – do Vereador Deoclides José Figueredo; 

Disponíveis na íntegra até 09/11/2022 no link: 

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

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

✓ Pedido de Informação nº 46/2022 – do Vereador Gabriel Feiten  

Disponíveis na íntegra a partir de no link: 09/11/2022 

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

RESOLUÇÃO DE MESA  

✓ Resolução de Mesa nº 06/2022 – “Institui ponto facultativo no dia 14 de novembro 

de 2022”.  

PROJETOS DE LEI LEGISLATIVO 

✓ Não foram apresentados projetos de lei legislativo.  

Disponíveis na integra no link: 

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

PROJETOS DE LEI MUNICIPAL 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.236, de 24 de outubro de 2022 – “Autoriza abertura 

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

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.237, de 25 de outubro 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”; 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.238, de 27 de outubro de 2022 – “Autoriza abertura 

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

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


 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.239, 03 novembro de 2022 – “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a alterar o “caput” e o parágrafo 1º e a incluir outros parágrafos 

ao artigo 73 da Lei Municipal nº 2.414, de 03 de maio de 2005, e dá outras 

providências;  

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.240, de 03 de novembro de 2022 – “Autoriza abertura 

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

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.241, de 03 de novembro de 2022 – “Autoriza abertura 

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

 

Disponíveis na integra no link:  

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

EM TRAMITAÇÃO 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.232, de 06 de outubro de 2022 – “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a contratar operações de crédito com o Badesul 

Desenvolvimento S.A – Agência de Fomento/RS para obras de infraestrutura, mais 

especificamente a pavimentação asfáltica da Rota Panorâmica, estrada que liga 

os municípios de Três Coroas e Canela”.  

 

Disponíveis na integra no link:  

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

NA ORDEM DO DIA 

- As indicações serão encaminhadas ao setor competente; 

- O pedido de informação após ser lido e votado, será encaminhado ao setor competente;  

- Poderá ser matéria de votação os projetos de lei que serão matéria de leitura, bem como 

aquele que se encontra em tramitação.  

NO GRANDE EXPEDIENTE 

Neste momento os Vereadores inscritos fazem suas manifestações na Tribuna.  

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

Estará presente para fazer uso da tribuna do Povo o Presidente da APAE de Três Coroas 

Sr. Marcelo de Oliveira da Silva, que virá falar sobre o evento em comemoração aos 50 

anos da Instituição no Município de Três Coroas.    

AVISOS IMPORTANTES 

Informa que foi instituído ponto facultativo no dia 14 de novembro, um dia anterior ao 

feriado nacional da Proclamação da República.    

ENCERRAMENTO 

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

dia 21 de novembro 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. 

 

 

 


