
 

 

 

EMENDA Nº 001 – Modificativa ao Projeto de 

Lei nº 070/2021 

 
O Vereador abaixo assinado, com fulcro no art. 198, § 1º, inciso IV do 

Regimento Interno, apresenta a seguinte,  

 

Emenda Modificativa 

  

Art. 1º Modifica o inciso III do artigo 1º do Projeto de Lei n.º 070/2021, o 

qual apresenta a seguinte redação:  

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

conceder à ASSOCIAÇÃO DUOVIZINHENSE DE HANDEBOL - ADVHAND, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.173.960/0001-00, estabelecida na Rua 

Tiradentes, nº 850, Bairro Centro Sul, em Dois Vizinhos, Estado do Paraná, os seguintes 

incentivos:  

 

(...) 

 

III - O Município auxiliará a Associação Duovizinhense 

de Handebol - ADVHAND com transporte, pessoal, veículos, 

ambulância e outros, de acordo com as possibilidades 

financeiras do Município. 

 
 

Passando a ter a seguinte redação: 
 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

conceder à ASSOCIAÇÃO DUOVIZINHENSE DE HANDEBOL - ADVHAND, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.173.960/0001-00, estabelecida na Rua 

Tiradentes, nº 850, Bairro Centro Sul, em Dois Vizinhos, Estado do Paraná, os seguintes 

incentivos:  

 

(...) 

 

III - O Município auxiliará a Associação Duovizinhense 

de Handebol - ADVHAND com transporte, pessoal, 

veículos, ambulância, taxas junto à Liga de Handebol do 

Paraná – LHPR, alimentação para os atletas e comissão 

técnica durante a competição e outros, de acordo com as 

possibilidades financeiras do Município. 



 

 

 

 

 

Justificativa 

 

 

A presente Emenda tem o objetivo de adequar o presente Projeto de Lei à 

realidade do esporte amador, uma vez que os atletas não recebem pagamento de salário e há 

várias despesas em uma competição, inclusive com o pagamento de taxas, alimentação e 

transporte.  

Muitos atletas são do Município de Dois Vizinhos e representam o nosso 

Município nas competições. Só neste ano a associação irá disputar o campeonato paranaense 

e os jogos abertos, cujo orçamento será de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), sem contar a alimentação e o transporte.  

Por isso, é importante essa emenda para auxiliar a associação nas 

competições que disputará e continuar levando o nome de nosso Município de Dois 

Vizinhos. 

 

 

Plenário da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos-Pr,  

em 13 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

Sandro José Brunn 

Vereador proponente 

 

 

 

   

 

 


