
 

Pauta da 10ª Sessão Ordinária do  

Primeiro Período Legislativo de 2019 

Terceira Sessão Legislativa – 14ª Legislatura  
Data: 15 de abril de 2019- Horário: 19h30 

1.  Expediente  
1.1. Proposições do Executivo: 

a) Projeto de Lei 019/2019 – Revoga–se a Lei n.º 1735/2012, e dá outras providências. 

b) Projeto de Lei 020/2019 – Revoga–se a Lei n.º 2086/2016, e dá outras providências. 
c) Projeto de Lei 021/2019 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1888/2014, que dispõe sobre a 

Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel a empresa Design Estofados Ltda, e dá outras providências. 

d) Projeto de Lei 022/2019 – Altera Artigos da Lei Municipal nº 2203/2018 que concede incentivos à 

Associação Duovizinhense de Handebol - ADVHAND, e dá outras providências. 

 

1.2. Proposições do Legislativo: 

a) Projeto de Lei do Legislativo 016/2019 de proposição dos Vereadores João Paulo Baptista dos 

Santos, Douglas Colaço, João Marcos Martins Moreira e Valdelir Gaspar Schimite - Proíbe à 

concessionária do serviço municipal de abastecimento de água e de esgotamento sanitário a fixação e a 

cobrança de valor ou outra taxa mínima no Município de Dois Vizinhos e dá outras providências. 

b) Indicação 071/2019 de proposição do Vereador Edimarcos Bonis Dal’Agnol indicando que seja 

executada a obra de limpeza, drenagem e recuperação das margens do Rio Girau, no Município de Dois 

Vizinhos.  

c) Indicação 072/2019 de proposição do Vereador Valdelir Gaspar Schimite indicando que seja 

realizada a pavimentação asfáltica da Rua Ivo Rockemback, localizada no bairro Esperança.  

d) Indicação 073/2019 de proposição do Vereador Juarez Alberton indicando que após estudo de 

viabilidade, sejam realizadas as seguintes melhorias no CMEI Professora Nadir Ramuski: I- Limpeza e 

manutenção da caixa d’água; II- Execução de obras de reforma e manutenção, eliminando rachaduras nas 

paredes, abertura de porta da área de serviço para o refeitório e nova pintura das paredes do centro; III- 

Reparo ou troca de ar condicionado em uma das salas; IV- Limpeza da parte externa com retirada de lixo, 

corte de vegetação crescida e corte de grama. 

e) Indicação 074/2019 de proposição do Vereador Juarez Alberton indicando que seja designado um 

guarda municipal ou inspetor de ensino às escolas e CMEIs do município, no intuito de se prestar serviços 

de segurança a cada instituição.  

f) Indicação 075/2019 de proposição do Vereador Juarez Alberton indicando que seja viabilizado o 

fornecimento de gás de cozinha às escolas e CMEIs, evitando a compra do produto com o recurso vindo da 

gestão democrática. 

g) Indicação 076/2019 de proposição do Vereador Ezequias Hein indicando a realização de 

recapeamento asfáltico na Rua João XXIII (23), especificamente no trecho localizado entre a Avenida 

México e Rua Paraná, o qual da acesso ao CMEI do bairro São Francisco Xavier, bem como, em mesma 

oportunidade indico que se proceda a pavimentação asfáltica do pequeno trecho de terminação da indicada 

rua, ao lado do referido CMEI.    

h) Requerimento 021/2019 de proposição do Vereador Juarez Alberton requerendo envio de expediente 

ao Executivo Municipal solicitando informações sobre contratos realizados para aquisição de equipamentos 

e manutenção (mão de obra) na área de informática nos anos de 2013 a 2019. 

i) Requerimento 022/2019 de proposição do Vereador Deolino Benini Junior requerendo envio de 

expediente ao Executivo Municipal solicitando informações sobre o contrato de serviços existente entre o 

Município de Dois Vizinhos e a Casa de Apoio de Curitiba.  

j) Requerimento 023/2019 de proposição do Vereador Adriano Santiago requerendo manifestação por 

meio de Moção de Aplauso à Deputada Federal Leandre Dal Ponte, pelo apoio prestado ao Município de 

Dois Vizinhos. 

k) Requerimento 024/2019 de proposição do Vereador Deolino Benini Junior requerendo junto a 

Presidência da Câmara, convocação de Audiência Pública com finalidade de tratar acerca da utilização dos 

recursos obtidos com as operações de crédito, referentes aos Projetos de Lei do Executivo nº 008 e 009 de 

2019. 



Dois Vizinhos – PR, 15 de abril de 2019. 

Douglas Colaço – Presidente           

Fabiana Luisa Krudycz – Oficial Legislativa  

l) Requerimento 025/2019 de proposição do Vereador Adriano Santiago requerendo envio de 

expediente ao Executivo Municipal solicitando informações e documentos sobre a Instalação e Relocação 

de Placas indicativas de ruas de nosso Município. 

m) Requerimento 026/2019 de proposição do Vereador Adriano Santiago requerendo envio de 

expediente ao Executivo Municipal solicitando informações e documentos sobre protocolos e cedências de 

terrenos para construção de novos jazigos no cemitério municipal da cidade norte. 

 

2.  Ordem do Dia   

2.1. Em segunda 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. 

 

2.2. Em primeira votação: 

a) 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. 

 

2.3. Em única Votação: 

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

b) Requerimento 021/2019 de proposição do Vereador Juarez Alberton requerendo envio de expediente 

ao Executivo Municipal solicitando informações sobre contratos realizados para aquisição de equipamentos 

e manutenção (mão de obra) na área de informática nos anos de 2013 a 2019. 

c) Requerimento 022/2019 de proposição do Vereador Deolino Benini Junior requerendo envio de 

expediente ao Executivo Municipal solicitando informações sobre o contrato de serviços existente entre o 

Município de Dois Vizinhos e a Casa de Apoio de Curitiba.  

d) Requerimento 023/2019 de proposição do Vereador Adriano Santiago requerendo manifestação por 

meio de Moção de Aplauso à Deputada Federal Leandre Dal Ponte, pelo apoio prestado ao Município de 

Dois Vizinhos. 

e) Requerimento 025/2019 de proposição do Vereador Adriano Santiago requerendo envio de 

expediente ao Executivo Municipal solicitando informações e documentos sobre a Instalação e Relocação 

de Placas indicativas de ruas de nosso Município. 

f) Requerimento 026/2019 de proposição do Vereador Adriano Santiago requerendo envio de 

expediente ao Executivo Municipal solicitando informações e documentos sobre protocolos e cedências de 

terrenos para construção de novos jazigos no cemitério municipal da cidade norte. 

 

3. Pronunciamento de Interesse Público  

3.1. Pronunciamento dos Vereadores; e  

3.2. Pronunciamento do Presidente da Mesa. 


