
INDICAÇÃO nº 121/2022 
 

Senhores Vereadores, 

Senhor Prefeito, 

 

No exercício de suas funções e na forma regimental, o 

vereador que abaixo subscreve 

 

INDICA 

 
Ao Poder Executivo Municipal que, no exercício de suas 

atribuições legais, oficialize a denominação do novo Parque Industrial que está sendo 

implementado em nosso Município como “Parque Industrial José Ramuski Junior”, 

homenageando postumamente uma pessoa que contribuiu significativamente com o 

desenvolvimento socioeconômico de Dois Vizinhos. 

 

JUSTIFICATIVA 

 
A homenagem que sugerimos a Vossa Excelência possui 

significativa importância para enaltecermos e reconhecermos, postumamente, a imensurável 

importância e a contribuição social do legado deixado pelo Sr. José Ramuski Junior ao Município 

de Dois Vizinhos. 

Conforme relato resumido de seus notórios feitos, anexo a este 

expediente e que também justifica a merecida homenagem, José Ramuski Junior, que 

infelizmente nos deixou em 25 de novembro de 2013, exerceu o cargo de Prefeito do Município 

de Dois Vizinhos durante duas gestões (1977-1982 e 1989-1992). Foi uma liderança política 

exemplar em sua ética, na honestidade e no caráter. Contribuiu significativamente com o 

desenvolvimento socioeconômico da nossa região, pois iniciou diversos programas nas áreas da 

saúde, educação, esporte, indústria, infraestrutura, agropecuária, habitação e urbanização no 

âmbito de Dois Vizinhos. Fosse pouco, por influência direta de sua inteligência e de seu instinto 

de bom governante, atuou ativamente para atrair a instalação da empresa hoje denominada como 

BRF em nosso Município, revolucionando nosso segmento produtivo e proporcionando 

prosperidade e desenvolvimento social para os nossos cidadãos. Ademais, também como fruto 

de sua boa gestão, Dois Vizinhos também foi escolhida como sede de uma renomada instituição 

federal pública de ensino, responsável por formar inúmeros profissionais e agregando 

importantes conhecimentos científicos e outros valores educacionais, sociais, culturais e 

econômicos para a nossa sociedade.  

Nesse contexto, diante da inegável relevância do seu legado, 

reputamos que homenageá-lo postumamente por toda a sua solidariedade e contribuição com o 

desenvolvimento do nosso Município, denominando o novo Parque Industrial com o seu nome e 

em sua lembrança, é algo justo e merecido, até mesmo para estimularmos as futuras gerações a 

adotar sua memorável passagem nesta terra como um modelo a ser seguido. 

Plenário da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos/PR, 

em 29 de junho de 2022. 

 

Emerson Dalpasqual 

Vereador 


