
 

 

PAUTA DA TRIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA 2022 

Data da Sessão 

24/11/2022 

Horário da Sessão 

19h00min 

Local da Sessão 

Plenário Pedro Lucas 

 

ABERTURA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

COM O QUÓRUM REGIMENTAL, FORAM DECLARADOS ABERTOS OS TRABALHOS 

DA 39ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022. 

 

VOTAÇÃO DA ATA 

Em discussão e votação a Ata:  

✓ Ata nº 2.581, de 21 de novembro de 2022 – referente a 38ª Sessão Ordinária;  

 

MATÉRIAS DE LEITURA  

CORRESPONDÊNCIAS  

✓ Não foram apresentadas correspondências para leitura.  

INDICAÇÕES  

✓ Não foram apresentadas indicações para leitura.  

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 



 

✓ Pedido de Informação nº 48/2022 – da Vereadora Maiara Bringmann  

✓ Pedido de Informação nº 49/2022 – dos Membros da Comissão de Justiça e 

Serviços Municipais. Vereadores: Lucas de Freitas, Edemar Canabarro e Ricardo 

Koch  

✓ Pedido de Informação nº 50/2022 – do Vereador Ricardo Koch  

Disponíveis na íntegra a partir de no link: 25/11/2022 

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

PROJETOS DE LEI LEGISLATIVO 

✓ Projeto de Lei Legislativo nº 09, de 21 de novembro de 2022 – “Fica Instituída a 

“Semana da Consciência Negra” no Município de Três Coroas e dá outras 

providências”.  

Disponíveis na integra no link: 

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

PROJETOS DE LEI MUNICIPAL 

✓ Não foram apresentados projeto de lei municipal para leitura".  

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 

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


 

os municípios de Três Coroas e Canela". (segue em análise pelas Comissões 

permanentes)  

✓ Emenda Aditiva nº 01 ao Projeto de Lei Municipal nº 4.232, de 06 de outubro de 

2022 – “Acrescenta dispositivo ao Projeto de Lei Municipal nº 4.232, de 06 de 

outubro de 2022, que autoriza o Poder Executivo 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". (será 

votada) 

✓ 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 ". (será 

votado) 

✓ 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 ". (será 

votado) 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.239, de 03 de 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". (será votado) 

✓ 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 ". (será 

votado) 

✓ 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 ". (será 

votado). 



 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.242, de 04 de novembro de 2022 – "Altera o Plano 

Plurianual de 2022 a 2025, Lei Municipal nº 4.195/2021, a Lei das 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 4.243, de 09 de novembro de 2022 – "Dispõe sobre o 

Plano Municipal de Turismo para o Triênio 2022-2024 e dá outras 

providências". (será votado) 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.244, de 16 de novembro de 2022 – "Autoriza abertura 

de Crédito Suplementar, dá recursos para coberturas e dá outras 

providências". (será votado) 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.245, de 16 de novembro 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) Enfermeiro - 40 horas -  e dá outras 

providências". (será votado) 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.246, de 16 de novembro de 2022 – "Institui o 

Calendário de Eventos Institucionais, Comunitários, Culturais e Turísticos do 

Município de Três Coroas para o ano de 2023". (será votado) 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.247, de 16 de novembro de 2022 – "Autoriza abertura 

de Crédito Suplementar, dá recursos para coberturas e dá outras 

providências". (será votado) 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.248, de 16 de novembro de 2022 – "Autoriza abertura 

de Crédito Suplementar, dá recursos para coberturas e dá outras 

providências". (será votado) 



 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.249, de 16 de novembro de 2022 – "Autoriza abertura 

de Crédito Suplementar, dá recursos para coberturas e dá outras 

providências".(será votado)    

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.250, de 16 de novembro de 2022 – "Autoriza abertura 

de Crédito Suplementar, dá recursos para coberturas e dá outras 

providências". (será votado) 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.251, de 16 de novembro de 2022 – "Autoriza abertura 

de Crédito Suplementar, dá recursos para coberturas e dá outras providências". 

(será votado)  

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.252, de 16 de novembro de 2022 – "Autoriza abertura 

de Crédito Suplementar, dá recursos para coberturas e dá outras 

providências". (será votado) 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.253, de 17 de novembro de 2022 – "Autoriza abertura 

de Crédito Especial, dá recursos para coberturas e dá outras providências". (será 

votado) 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.254, de 17 de novembro de 2022 – "Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a participar das despesas que as empresas do Município 

terão com as feiras COUROMODA, SICC - Salão Internacional do Couro e 

Calçado, FRANCAL ABLAC SHOW - Feira Internacional da Moda em Calçados e 

Acessórios, ZERO GRAU - Feira de Calçados e Acessórios e EXPO RIVA SCHUH 

e dá outras providências". (será votado) 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.255, de 17 novembro de 2022 – "Autoriza abertura 

de Crédito Suplementar, dá recursos para coberturas e dá outras 

providências". (será votado) 



 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.256, de 17 de novembro de 2022 – "Autoriza abertura 

de Crédito Suplementar, dá recursos para coberturas e dá outras 

providências". (segue em análise pelas Comissões permanentes)  

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.257, de 17 de novembro de 2022 – "Autoriza abertura 

de Crédito Especial, dá recursos para coberturas e dá outras providências". (será 

votado) 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.258, de 4.258, de 17 de novembro de 2022 – 

"Autoriza abertura de Crédito Suplementar, dá recursos para coberturas e dá 

outras providências". (será votado) 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.259, de 17 de novembro de 2022 – "Autoriza abertura 

de Crédito Especial, dá recursos para coberturas 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 

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

competente;  

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

aqueles que se encontram em tramitação.  

NO GRANDE EXPEDIENTE 

Neste momento os Vereadores inscritos fazem suas manifestações na Tribuna.  

TRIBUNA DO POVO  

Não tivemos inscritos para uso da tribuna do povo.  

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


 

AVISOS IMPORTANTES 

Passamos a informar desde já que para o mês de dezembro as Sessões Ordinárias 

ocorrerão EM DIAS DISTINTOS QUE MERECEM ATENÇÃO:  

05/12 – Segunda-feira 

08/12 – Quinta-feira 

12/12 – Segunda-feira 

15/12 – Quinta-feira  

Dia 21 inicia-se o recesso parlamentar.                                                                                                                                                                       

ENCERRAMENTO 

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

dia 28 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. 

 

 


