
Pauta da 9ª Sessão Ordinária do  

Primeiro Período Legislativo de 2019 

Terceira Sessão Legislativa – 14ª Legislatura  
Data: 08 de abril de 2019- Horário: 19h30 

1.  Expediente  
1.1. Proposições do Executivo: 

a) Projeto de Lei 018/2019 – Altera Artigos da Lei Municipal nº 2204/2018 que concede incentivos à 

Associação Duovizinhense de Futsal, e dá outras providências. 

b) Em regime de urgência, Substitutivo ao Projeto de Lei 008/2019 – Autoriza o Poder Executivo a 

contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. 

 

1.2. Proposições do Legislativo: 

a) Projeto de Lei do Legislativo 015/2019 de proposição do Vereador Edimarcos Bonis Dal’Agnol –

Dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de 

água do Município de Dois Vizinhos e dá outras providências. 

b) Indicação 064/2019 de proposição do Vereador Juarez Alberton indicando que após estudo de 

viabilidade, seja realizada a instalação de grades sobre o muro da Escola Municipal Juscelino Kubitschek de 

Oliveira, na Comunidade de Santa Lúcia. 

c) Indicação 065/2019 de proposição do Vereador Juarez Alberton indicando que seja executada a obra 

de construção de muro e instalação de grades de segurança na Escola Municipal João Paulo II no Bairro São 

Francisco Xavier. 

d) Indicação 066/2019 de proposição do Vereador Juarez Alberton indicando que seja encaminhada à 

Câmara de Vereadores, Projeto de Lei de emenda à Lei Orgânica Municipal, buscando modificar o Art. 78, 

no intuito de poder ceder servidores do município à órgãos do Estado, da Federação e instituições não 

governamentais que executem trabalho de grande relevância para a população munícipe.   

e) Indicação 067/2019 de proposição do Vereador Juarez Alberton indicando que seja feita a construção 

de cobertura no parquinho infantil da Escola Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

f) Indicação 068/2019 de proposição do Vereador João Paulo Baptista dos Santos indicando para que se 

proceda a ordem de serviço para readequação da vazão das águas pluviais, bem como da pista com colocação 

de meio fios, bem como pavimentação com pedras irregulares ou asfáltica na Rua Pe. Florêncio Cobalt, 

frente ao Clube 12 de Setembro. 

g) Indicação 069/2019 de proposição do Vereador Edimarcos Bonis Dal’Agnol indicando a instalação de 

um redutor de velocidade, em forma de lombada, junto à estrada que dá acesso a Universidade UTFPR, mais 

especificamente, próximo à entrada de acesso à Comunidade de Pinheirinho, nas proximidades da residência 

de Fátima Goularte. 

h) Indicação 070/2019 de proposição do Vereador Edimarcos Bonis Dal’Agnol indicando a construção 

de mais um ponto de ônibus junto àquele já existente no bairro Margarida Galvan.  

i) Requerimento 017/2019 de proposição do Vereador João Marcos Martins Moreira requerendo 

manifestação por meio de Moção de Aplauso à APMI (Associação de Proteção a Maternidade e Infância), 

popularmente conhecida como Clube de Mães de Dois Vizinhos. 

j) Requerimento 018/2019 de proposição do Vereador Adriano Santiago requerendo envio de expediente 

ao ISDV - Instituto de Saúde de Dois Vizinhos, solicitando documentos e prestação de contas quadrimestrais 

do Hospital Pró Vida. 

k) Requerimento 019/2019 de proposição do Vereador Edimarcos Bonis Dal’Agnol requerendo envio de 

expediente ao Executivo Municipal solicitando informações referentes à situação legal da Concessão de 

direito Real de Uso do imóvel concedido à empresa Rastros D’agua (Lei Municipal nº 1.114, de 11/06/2004). 

 

2.  Ordem do Dia   

2.1. Em segunda votação: 

a) Projeto de Lei 009/2019 – Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do 

Brasil S.A e dá outras providências. 
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b) Projeto de Lei 010/2019 – Altera dispositivo da Lei Municipal nº 1201/2005, que dispõe sobre a 

Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel, à empresa Marcos Antonio Pellin - ME, e dá outras 

providências. 

c) Projeto de Lei 012/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal de Dois Vizinhos a proceder a permuta 

e a doação de imóvel urbano ao Senhor Jonatas da Silva, e dá outras providências.  

d)  Projeto de Lei do Legislativo 012/2019 de proposição do Vereador Douglas Colaço - Declara de 

utilidade pública a União Duovizinhense de Futebol – UDF. 

 

2.2. Em primeira votação: 

a) Projeto de Lei 011/2019 – Autoriza o Município de Dois Vizinhos a receber em doação área rural e dá 

outras providências. 

b) 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. 

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

outras providências. 

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

e) Projeto de Lei do Legislativo 013/2019 de proposição da Mesa Diretora - Dispõe sobre a 

recomposição dos subsídios dos Secretários Municipais do Município de Dois Vizinhos, para o ano de dois 

mil e dezenove. 

 

2.3. Em única Votação: 

a) Requerimento 017/2019 de proposição do Vereador João Marcos Martins Moreira requerendo 

manifestação por meio de Moção de Aplauso à APMI (Associação de Proteção a Maternidade e Infância), 

popularmente conhecida como Clube de Mães de Dois Vizinhos. 

b) Requerimento 018/2019 de proposição do Vereador Adriano Santiago requerendo envio de 

expediente ao ISDV - Instituto de Saúde de Dois Vizinhos, solicitando documentos e prestação de contas 

quadrimestrais do Hospital Pró Vida. 

c) Requerimento 019/2019 de proposição do Vereador Edimarcos Bonis Dal’Agnol requerendo envio ao 

Executivo Municipal solicitando informações referentes à situação legal da Concessão de direito Real de Uso 

do imóvel concedido à empresa Rastros D’agua (Lei Municipal nº 1.114, de 11/06/2004). 

 

3. Pronunciamento de Interesse Público  

3.1. Pronunciamento dos Vereadores; e  

3.2. Pronunciamento do Presidente da Mesa. 


