
 

 

Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos 

 

Pauta da 6ª Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de 2022. 

Segunda Sessão Legislativa – 15 ª Legislatura. 

Data: 05 de setembro de 2022 – Horário: 19h30 
 

 

1. Expediente 

1.1 Proposições do Legislativo 
a) Requerimento nº 022/2022 – de proposição de Deolino Benini Junior e Juarez Alberton – Requerem o envio 

de expediente ao Poder Executivo Municipal solicitando informações e documentos a respeito das diárias pagas 

para o ressarcimento de despesas em viagens a serviço do Município de Dois Vizinhos aos motoristas lotados na 

Secretaria Municipal de Saúde. 

b) Indicação nº 193/2022 – de proposição de Deolino Benini Junior – Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal que, após estudo de viabilidade, determine ao departamento competente que proceda com a construção 

de uma faixa elevada para circulação de pedestres na Rua Tiradentes entre a Rua Princesa Isabel e a Rua Santo 

Antônio.  

c) Indicação nº 194/2022 – de proposição de Deolino Benini Junior – Indica ao Poder Executivo a realização de 

obra de pavimentação asfáltica na Avenida do Vaticano, neste Município de Dois Vizinhos. 

d) Indicação nº 195/2022 – de proposição de Deolino Benini Junior – Indica ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal que, após estudo de viabilidade, determine ao departamento competente que proceda 

com pintura de vagas de estacionamento para motos em frente da padaria “Padoka Decafé” e da sorveteria, 

na Rua 28 de setembro, destinadas aos entregadores de delivery. 
e) Indicação nº 196/2022 – de proposição de Albino Lorenzett – Indica ao Poder Executivo a realização de obra 

de pavimentação asfáltica na Rua Araucária, neste Município de Dois Vizinhos. 

f) Indicação nº 197/2022 – de proposição de Albino Lorenzett – Indica ao Poder Executivo a realização de obra 

de pavimentação asfáltica na Rua Jequitibá, neste Município de Dois Vizinhos. 

 

2. Ordem do Dia 
2.1 Segunda Votação 

a) Projeto de Lei do Executivo nº 080/2022 - Acrescenta dispositivo à Lei Municipal nº 2255/2018, que dispõe 

sobre a Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel à Associação de Mulheres de Dois Vizinhos e Rede de 

Combate ao Câncer – AMEDV-RCC, e dá outras providências. 

 
2.2 Primeira Votação 

a) Projeto de Lei do Executivo nº 090/2022 – Em regime de urgência – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 

1416/2008 que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais do magistério do município 

de Dois Vizinhos e dá outras providências. 

 

2.3 Única Votação 

a) Requerimento nº 022/2022 – de proposição de Deolino Benini Junior e Juarez Alberton – Requerem o envio 

de expediente ao Poder Executivo Municipal solicitando informações e documentos a respeito das diárias pagas 

para o ressarcimento de despesas em viagens a serviço do Município de Dois Vizinhos aos motoristas lotados na 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

3. Pronunciamento de Interesse Público 
3.1. Pronunciamento dos Vereadores  

3.2. Pronunciamento do Presidente  
Dois Vizinhos – PR, 02 de setembro de 2022. 

 

Juarez Alberton – Presidente             

    


