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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2022 
 

 

JUAREZ ALBERTON, Presidente da Câmara de Vereadores de 

Dois Vizinhos, no uso de suas atribuições, com supedâneo nos 

art. 35, XXIV, alínea “a”, art.140 a 143 do Regimento Interno e 

art. 36 da Lei Orgânica Municipal, 

 

CONVOCA 
 

 
I - Os Vereadores com assento nesta Casa de Leis para SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA deste Primeiro Período Legislativo de 2022, a realizar-se no dia vinte e 

cinco de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 18 horas, para votação das seguintes matérias: 

a) Substitutivo ao Projeto de Lei do Executivo 011/2022 –

Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder, a realização de processo Seletivo 

Simplificado – PSS, visando à contratação de profissionais para as áreas de saúde, para atender 

à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. 

b) Substitutivo ao Projeto de Lei do Executivo 014/2022 – 

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1666/2011 alterado pela Lei 1988/2015, que dispõe 

sobre a Estrutura Administrativa do Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, e dá outras 

providências. 

c) Projeto de Lei 007/2022 - de proposição de Cledemir José 

Mezzomo, Juarez Alberton e Márcio da Silva - Revoga a Lei Municipal 2.579/2022. 

 

II – Os Vereadores com assento nesta Casa de Leis para SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA deste Primeiro Período Legislativo de 2022, a realizar-se no dia vinte e 

cinco de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 19 horas, para votação das seguintes matérias: 

a) Substitutivo ao Projeto de Lei do Executivo 011/2022 –

Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder, a realização de processo Seletivo 

Simplificado – PSS, visando à contratação de profissionais para as áreas de saúde, para atender 

à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. 

b) Substitutivo ao Projeto de Lei do Executivo 014/2022 – 

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1666/2011 alterado pela Lei 1988/2015, que dispõe 

sobre a Estrutura Administrativa do Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, e dá outras 

providências. 

c) Projeto de Lei 007/2022 - de proposição de Cledemir José 

Mezzomo, Juarez Alberton e Márcio da Silva - Revoga a Lei Municipal 2.579/2022. 

 

Plenário da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos – Paraná, 

vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e dois. 

 

 

 

Juarez Alberton 

Presidente da Câmara de Vereadores 

Registre-se.  

Intimem-se. 


