
 

 

PAUTA DA QUADRAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA 2022 

Data da Sessão 

12/12/2022 

Horário da Sessão 

19h00min 

Local da Sessão 

Plenário Pedro Lucas 

 

ABERTURA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

COM O QUÓRUM REGIMENTAL, FORAM DECLARADOS ABERTOS OS TRABALHOS 

DA 43ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022. 

 

VOTAÇÃO DA ATA 

Em discussão e votação a Ata:  

✓ Ata nº 2.585, de 08 de dezembro de 2022 – referente a 09ª Audiência Pública - LOA; 

✓ Ata nº 2.586, de 08 de dezembro de 2022 – referente a 42ª Sessão Ordinária;  

 

MATÉRIAS DE LEITURA  

AVISO: Sendo está a penúltima Sessão Ordinária do exercício do ano de 2022, podem 

ser acrescidas de última hora, matérias para leitura e/ou conteúdos de votação.  

CORRESPONDÊNCIAS  

✓ Sem correspondências para serem lidas;  



 

INDICAÇÕES  

✓ Indicação nº 119/2022 – do Vereador Ricardo Koch      

Disponíveis na íntegra a partir de: 14/12/2022, no link: 

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

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

✓ Pedido de Informação nº 53/2022 – do Vereador Ricardo Koch  

Disponíveis na íntegra a partir de: 14/12/2022, no link:  

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

PROJETOS DE LEI MUNICIPAL 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.265, de 08 de dezembro de 2022 – “Autoriza abertura 

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

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.266, de 08 de dezembro de 2022 – “Autoriza abertura 

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

✓  Projeto de Lei Municipal nº 4.267, de 08 de dezembro de 2022 – “Autoriza abertura 

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

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.268, de 08 de dezembro de 2022 – “Autoriza abertura 

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

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.269, de 08 de dezembro 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 

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


 

✓ Projeto de Lei Municipal nº 4.262, de 30 de novembro de 2022 - "Estima a receita 

e fixa a despesa do Município de Três Coroas para o exercício financeiro de 

2023".  

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;  

- O Pedido de Informação, após ser lido e votado será encaminhado ao setor competente;  

- Poderá ser matéria de votação qualquer dos projetos de lei que se encontram em 

tramitação, bem como aqueles que serão matéria de leitura.  

NO GRANDE EXPEDIENTE 

Neste momento os Vereadores inscritos fazem suas manifestações na Tribuna.  

TRIBUNA DO POVO  

A tribuna do povo, ficará suspensa a partir desta Sessão Ordinária, sendo reaberta a 

agenda de inscrições a partir da segunda Sessão Ordinária do ano de 2023.   

AVISOS IMPORTANTES 

Informamos que a ÚLTIMA Sessão Ordinária do ano de 2022 será realizada:  

✓ 15/12 – Quinta-feira  

✓ Dia 21 inicia-se o recesso parlamentar.                                                                                                                                                                       

ENCERRAMENTO 

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

ano de 2022, dia 15 de dezembro – quinta-feira às 19 horas, bem como o convite para 

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


 

a participação da comunidade. Não havendo mais nada a tratar declara-se encerrada a 

presente Sessão Ordinária. 

 

 


