
Pauta da 14ª Sessão Ordinária do  

Primeiro Período Legislativo de 2019 

Terceira Sessão Legislativa – 14ª Legislatura 
Data: 13 de maio de 2019- Horário: 19h30 

1. Expediente 

1.1. Proposições do Executivo: 

a) Projeto de Lei 027/2019 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.666/2011, que dispõe sobre a estrutura 

administrativa do município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, e dá outras providências. 

 

 Proposições do Legislativo: 

a) Indicação 085/2019 de proposição do Vereador Adriano Santiago indicando que, após estudo de 

viabilidade, seja realizada a construção de um ponto de ônibus junto à Rua Ibraim Antônio Dias Negroti, na 

esquina com a Rua Augusto Kuffner, no Bairro Esperança.  

b) Indicação 086/2019 de proposição dos Vereadores Ezequias Hein, Albino Lorenzetti,  Douglas Colaço, 

João Paulo Baptista dos Santos, João Marcos Martins Moreira e Cledemir José Mezzomo indicando que, 

após estudo de viabilidade, seja executada a obra de pavimentação com pedras irregulares (calçamento), junto 

às Comunidades Vila Verdes Campos e Vila Canarinho.  

c) Indicação 087/2019 de proposição do Vereador Albino Lorenzetti indicando a repintura das Faixas de 

segurança para pedestres, junto à Avenida Salgado Filho, no cruzamento com a Rua Santo Antônio, 

especificamente nas proximidades da Cooperativa Cresol.   

d) Indicação 088/2019 de proposição do Vereador Albino Lorenzetti indicando a construção junto à Escola 

Plínio Salgado na Linha Conrado, de uma cobertura estilo passarela, a qual deve iniciar-se na entrada da 

referida escola e dar acesso aos pavilhões escolares. 

e) Indicação 089/2019 de proposição do Vereador Albino Lorenzetti indicando que seja viabilizada a 

recuperação e o cascalhamento - com pedras tipo bica corrida - na estrada que liga a Linha Conrado à Linha 

dos Alemães.   

f) Indicação 090/2019 de proposição do Vereador Edimarcos Bonis Dal’Agnol indicando que após estudo 

de viabilidade, se proceda a venda de 10 lotes urbanos de propriedade do município, destinando posteriormente 

o valor obtido, à reforma de todos os Clubes de Mães do munícipio. 

g) Indicação 091/2019 de proposição do Vereador Valdelir Gaspar Schmite indicando que sejam 

viabilizadas melhorias com operação tapa buraco na estrada vicinal da Comunidade Rural do Canoas. 
h) Indicação 092/2019 de proposição do Vereador Valdelir Gaspar Schmite indicando que sejam feitas  

benfeitorias na Rua Marechal Rondon e no córrego existente na respectiva via, tais como: a) limpeza e 

canalização do córrego; b) cascalhamento das ruas marginais ao córrego; c) melhorias na iluminação da citada 

Rua.  

i) Indicação 093/2019 de proposição do Vereador Ezequias Hein indicando a execução de obra de 

construção de uma ponte para maior vazão de água junto ao Córrego Pinzon, localizado à Rua Zacarias de 

Vasconcelos. 

j) Requerimento 034/2019 de proposição do Vereador Deolino Benini Junior requerendo ao Executivo 

Municipal informações sobre a limpeza e revitalização do Lago da Paz, no bairro Centro Norte.  

k) Requerimento 035/2019 de proposição do Vereador Deolino Benini Junior requerendo ao Executivo 

Municipal informações sobre os incentivos concedidos pelo Município a todas às Associações e Entidades 

Duovizinhenses.   

l) Requerimento 036/2019 de proposição do Vereador João Marcos Martins Moreira requerendo 

manifestação por meio de Moção de Aplauso à UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) Campus 

Dois Vizinhos.  
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m) Requerimento 037/2019 de proposição dos Vereadores Deolino Benini Junior e Juarez Alberton 

requerendo ao Executivo Municipal informações sobre a aplicação do reajuste de 12,13% junto às tarifas dos 

serviços de água e esgoto em nosso município, e, em caso positivo de aplicação, solicita-se a possibilidade de 

realização de um estudo de viabilidade técnica e jurídica sobre a legalidade da matéria.   

2. Ordem do Dia   

2.1. Em primeira votação: 

a) Projeto de Lei 024/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal de Dois Vizinhos a proceder a Concessão 

de Direito Real de Uso de Imóvel Público à Associação Duovizinhense de Apicultores Familiares e dá outras 

providências 

b) Projeto de Lei 025/2019 – Aprova o Loteamento Industrial Santa Mônica e dá outras providências. 

 

 

2.2. Em única Votação: 

a) Requerimento 034/2019 de proposição do Vereador Deolino Benini Junior requerendo ao Executivo 

Municipal informações sobre a limpeza e revitalização do Lago da Paz, no bairro Centro Norte.  

b) Requerimento 035/2019 de proposição do Vereador Deolino Benini Junior requerendo ao Executivo 

Municipal informações sobre os incentivos concedidos pelo Município a todas às Associações e Entidades 

Duovizinhenses.   

c) Requerimento 036/2019 de proposição do Vereador João Marcos Martins Moreira requerendo 

manifestação por meio de Moção de Aplauso à UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) Câmpus 

Dois Vizinhos.  

d) Requerimento 037/2019 de proposição dos Vereadores Deolino Benini Junior e Juarez Alberton 

requerendo ao Executivo Municipal informações sobre a aplicação do reajuste de 12,13% junto às tarifas dos 

serviços de água e esgoto em nosso município, e, em caso positivo de aplicação, solicita-se a possibilidade de 

realização de um estudo de viabilidade técnica e jurídica sobre a legalidade da matéria.   

 

3. Pronunciamento de Interesse Público  

3.1. Pronunciamento dos Vereadores; e  

3.2. Pronunciamento do Presidente da Mesa. 


