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PAUTA – 03/10/2022 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Minuta de Resolução nº 01/2022 – Regulamenta o agente de contratação, a equipe de 

apoio e a comissão de contratação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Projeto de Lei nº 70/2022 – Concede incentivo financeiro à empresa A. PAULA DUTRA. 

Projeto de Lei nº 71/2022 – Altera o art. 79 da Lei Municipal nº 2273/2006, que institui o 

Código de Posturas do Município de Ivoti/RS. 

Projeto de Lei nº 72/2022 – Proíbe a produção de mudas e o plantio da spathodea 

campanulata, também conhecida como espatódea, bisnagueira, tulipeira-do-gabão, xixi-de-

macaco ou chama-da-floresta e incentiva a substituição das existentes na cidade de Ivoti e 

dá outras providências. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 69/2022 – Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 

Financeiro de 2023. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 67/2022 – Inclui dispositivo na Lei Municipal nº 3.277, que dispõe sobre a 

regularização de construções irregulares em situação consolidada até a data de publicação 

desta Lei, no território do Município de Ivoti e dá outras providências.  

Projeto de Lei nº 68/2022 – Institui o mês abril verde, dedicado às ações de conscientização 

e prevenção de acidentes e doenças relacionados ao trabalho.  

 PAUTA – VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 59/2022 – Concede incentivo financeiro às empresas Omega Leather 
Indústria e Comércio de Couros Eireli, Omega Finishing e Omega Automotive Comércio de 
Couros Ltda. 
Projeto de Lei nº 61/2022 – Concede incentivo financeiro à empresa SPM Couros Ltda. 
 
Projeto de Lei nº 62/2022 – Institui evento no Calendário Oficial de Eventos do Município. 
 
Projeto de Lei nº 63/2022 – Concede incentivo à empresa M.C. Calçados Ltda. 
 
Projeto de Lei nº 64/2022 – Concede incentivo financeiro à empresa Dass Nordeste 
Calçados e Artigos Esportivos S.A. 

 
Projeto de Lei nº 66/2022 – Institui a Feira Livre Comércio denominada Mercado das Pulgas 
no Município de Ivoti e dá outras providências. 
 
 
 

        

 
 

 

 


