
 

Pauta da 7ª Sessão Ordinária do  

Primeiro Período Legislativo de 2019 

Terceira Sessão Legislativa – 14ª Legislatura  
Data: 25 de março de 2019- Horário: 19h30 

1.  Expediente  
1.1. Proposições do Executivo: 

a) Projeto de Lei 014/2019 – Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2248/2018, que dispõe sobre a 

contratação por tempo determinado, através de Processo Seletivo Simplificado-PSS, para atender à 

necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. 

b) Projeto de Lei 015/2019 – Autoriza o Município de Dois Vizinhos a receber em doação área rural e dá 

outras providências. 

c) Projeto de Lei 016/2019 – Altera a Lei Municipal nº 1925/2014 e dá outras providências.   

 

1.2. Proposições do Legislativo: 

a) Indicação 049/2019 de proposição do Vereador Adriano Santiago indicando que seja encaminhado 

para esta casa Projeto de Lei dando nome à Praça da Amizade de Praça Saraiva Piana. 

b) Indicação 050/2019 de proposição do Vereador Ezequias Hein indicando que seja viabilizada a 

prestação de serviços de segurança junto às Escolas e CMEIS deste Município, com a construção de portões 

eletrônicos e a verificação de entrada e saída de pessoas incomuns nos respectivos estabelecimentos, durante 

o período de horário escolar.     

c) Indicação 051/2019 de proposição dos Vereadores Adriano Santiago e Valdelir Gaspar Schimite 

indicando que seja viabilizada a limpeza da Rua Maria Quitéria, no Bairro Meredick. 

d) Indicação 052/2019 de proposição do Vereador Deolino Benini Junior indicando que seja feita a 

limpeza das ruas no Loteamento Zenci, bem como que proceda a fiscalização e notificação dos proprietários 

dos lotes baldios no referido loteamento.   

e) Indicação 053/2019 de proposição do Vereador João Paulo Baptista dos Santos indicando que sejam 

viabilizadas melhorias nas condições asfálticas e nas sinalizações verticais e horizontais da pista, na Rua 

João Dalpasquale, especificamente na parte que faz ligação entre a subestação da Copel e o Bairro 

Margarida Galvan.  

f) Indicação 054/2019 de proposição do Vereador João Paulo Baptista dos Santos indicando que sejam 

realizadas melhorias nas condições asfálticas das Ruas Paulo Antônio de Godoy e Atanásio Pires, 

especificamente nas proximidades da Creche Nona Luiza, no Bairro da Luz.   

g) Indicação 055/2019 de proposição do Vereador Juarez Alberton indicando que seja feita a 

recuperação e a aplicação de cascalho na estrada vicinal de São Cristóvão, acesso às propriedades dos 

senhores Vilson e Adão. 

h) Indicação 056/2019 de proposição do Vereador Juarez Alberton indicando que seja feita a 

recuperação e a aplicação de cascalho na estrada vicinal de Colônia Nova passando pelas propriedades de 

Egídio Casanova e Toninho do PT. 

i) Indicação 057/2019 de proposição do Vereador Juarez Alberton indicando a construção de bueiro na 

Comunidade de São Pedro do Sul, acesso à propriedade do Senhor Antônio Dias. 

j) Indicação 058/2019 de proposição do Vereador Juarez Alberton indicando que seja feita a 

recuperação e a aplicação de cascalho na estrada vicinal da Comunidade de Carlos Gomes, serra do Senhor 

Clementino Ritti. 

k) Indicação 059/2019 de proposição do Vereador Juarez Alberton indicando que seja feita a unificação 

de endereço da Rua Marechal Rondon que tem este nome até as proximidades do número 13 sendo que no 

final a denominação é  Rua Frederico Galvan. 

l) Indicação 060/2019 de proposição do Vereador Adriano Santiago indicando que seja viabilizada a 

limpeza, mais especificamente a varredura, da Rua João Dalpasquale, no trecho entre Zigue-Zague e a Rua 

Vereadora Enedil Lima.  
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Douglas Colaço – Presidente           

Fabiana Luisa Krudycz – Oficial Legislativa  

m) Requerimento 012/2019 de proposição dos Vereadores Juarez Alberton e Valdelir Gaspar 

Schimite requerendo ao Executivo Municipal informações sobre a execução da obra referente à base 

estrutural da caixa d’agua na vila Rural Verdes Campos.  

n) Requerimento 013/2019 de proposição dos Vereadores Juarez Alberton, Vadelir Gaspar Schimite, 

Deolino Benini Junior e Adriano S. Santiago requerendo informações sobre onde serão aplicados os 

recursos obtidos com as operações de crédito pugnadas nos Projetos de Lei do Executivo nº 008 e 009 de 

2019. 

o) Requerimento 014/2019 de proposição do Vereador Juarez Alberton requerendo ao Executivo 

Municipal informações sobre o andamento das obras de término e distribuição de água do poço artesiano 

de Colônia Nova às famílias da respectiva comunidade. 

 

2. Ordem do Dia 

2.1. Em segunda votação: 

a) Projeto de Lei 006/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal de Dois Vizinhos a denominar Praça 

Jassemilo Bagattini o Lote Único da Quadra n.º 05, do Loteamento Bairro da Luz II e dá outras 

providências. 

b) Projeto de Lei 007/2019 – Aprova o Loteamento Nossa Senhora Aparecida VI e dá outras providências. 

c) Projeto de Lei do Legislativo 005/2019 - Institui no calendário de Comemorações Oficiais do Município 

de Dois Vizinhos o Dia dos Animais e a Semana de Defesa, Adoção, Proteção e Bem Estar Animal. 

d) Projeto de Lei do Legislativo 008/2019 – Autoriza a proibição do manuseio, a utilização e a soltura, de 

fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos que possuem estampidos (efeitos sonoros) no Município de Dois 

Vizinhos, e dá outras providências. 

e) Projeto de Lei do Legislativo 009/2019 – Disciplina a criação, a reprodução e o comércio de cães e 

gatos no município de Dois Vizinhos – Paraná e dá outras providências. 

 

2.1. Em primeira votação: 

a)  Em regime de urgência, Projeto de Lei 013/2019 – Concede reajuste salarial aos Servidores Públicos 

Municipais de Dois Vizinhos.  

b) Projeto de Lei do Legislativo 011/2019 de proposição do Vereador Juarez Alberton – Dispõe sobre 

a publicação, no portal da transparência do Município de Dois Vizinhos, as listas dos pacientes que 

aguardam por consultas, exames e intervenções cirúrgicas nos estabelecimentos da rede pública de saúde 

do Município de Dois Vizinhos. 

 

2.1. Em única votação: 

a) Parecer 014/2019 da CCJR contrário ao Projeto de Lei do Legislativo 010/2019. 

b) Requerimento 012/2019 de proposição dos Vereadores Juarez Alberton e Valdelir Gaspar Schimite 

requerendo ao Executivo Municipal informações sobre a execução da obra referente à base estrutural da 

caixa d’agua na vila Rural Verdes Campos.  

c) Requerimento 013/2019 de proposição dos Vereadores Juarez Alberton, Vadelir Gaspar Schimite, 

Deolino Benini Junior e Adriano S. Santiago requerendo informações sobre onde serão aplicados os 

recursos obtidos com as operações de crédito pugnadas nos Projetos de Lei do Executivo nº 008 e 009 de 

2019. 

d) Requerimento 014/2019 de proposição do Vereador Juarez Alberton requerendo ao Executivo 

Municipal informações sobre o andamento das obras de término e distribuição de água do poço artesiano 

de Colônia Nova às famílias da respectiva comunidade. 

 

3. Pronunciamento de Interesse Público  

3.1. Pronunciamento dos Vereadores; e  

3.2. Pronunciamento do Presidente da Mesa. 


