
INDICAÇÃO nº 088/2022 

 

Senhores Vereadores, 

Senhor Prefeito Municipal 

 

No exercício de suas funções e na forma regimental, o 

Vereador que abaixo subscreve 

INDICA 

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que, no 

exercício das suas atribuições legais oficialize a denominação da praça localizada na Rua 

Zacarias de Vasconcelos homenageando postumamente a pessoa de Deolino Benini. 

 

JUSTIFICATIVA 

A homenagem que sugerimos a Vossa Excelência possui 

significativa importância para enaltecermos e reconhecermos, postumamente, o imensurável 

valor dos grandes feitos e o relevante legado deixado pelo Pastor Sr. Deolino Benini em nosso 

município. 

Conforme relato resumido de seus feitos, anexo a este 

expediente e que também justifica a devida homenagem, Deolino Benini, que infelizmente 

nos deixou em 07 de março de 2010, deixando um grande número de admiradores e sua 

memória ainda é querida e estimada por todos. 

O Sr. Deolino Benini Nasceu em Concórdia-SC em 11 de 

abril de 1945. Foi militar do Exército Brasileiro por 18 anos. Casado e pai de 4 filhos, chegou 

com sua família em Dois Vizinhos em 1985 com 40 anos, para assumir a ocupação de Pastor 

de Igreja do Evangelho Quadrangular exerceu seu pastorado em favor de todos àqueles que 

necessitavam de uma palavra de fé, consolo, amor e esperança, ocupou temporariamente a 

vaga de vereador durante a oitava legislatura (1993 a 1996), foi o fundador do Conselho de 

Pastores do Município, promovendo várias ações de cunho social e religioso. 

Residiu em Dois Vizinhos durante boa parte de sua vida e 

aqui desempenhou um papel muito ativo como integrante de diversas entidades assistenciais 

e beneficentes da sociedade civil organizada, executando, ainda, inúmeras ações sociais 

especialmente voltadas ao auxílio da parcela mais pobre da nossa sociedade. 

Nesse sentido, reputamos que homenageá-la postumamente 

por toda a sua solidariedade e colaboração com o desenvolvimento do nosso Município é algo 

justo e merecido, até mesmo para estimularmos que as gerações futuras adotem a sua 

memorável passagem nesta terra como um modelo a se espelhar. 

 

                                             Plenário da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos/PR, 

em 06 de maio de 2022.  

 

Deolino Benini Junior 

Vereador 


