
 

 

 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 046/2019 

 

Súmula: 

Requer à Mesa Diretora promover homenagem por meio de Moção de 

Aplauso. 

 

Senhor Presidente 

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores 

 

No exercício das competências legais e regimentais, especialmente com 

amparo nos Artigos 173, 174, 212, 213 e 214 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, 

REQUEIRO junto à Mesa Diretora 

 

“...Manifestar homenagem por meio de Moção de Aplauso à                 

Paróquia Santo Antônio de Pádua, parabenizando-a pelos seus 60 (sessenta) anos de Evangelização 

em nosso Município.  

 

JUSTIFICATIVA: 

 

A Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos tem a honra de homenagear a 

Paróquia Santo Antônio de Pádua, que completa 60 (sessenta) anos de extraordinário e admirável trabalho 

de evangelização em nosso município.  

Dois Vizinhos não era ainda município, quando em 1959 a pequena Capela 

da então Praça Ademar da Costa Machado, hoje chamada Praça Ari Jaime Muller, era elevada à condição 

de Paróquia Santo Antônio de Pádua. 

Atualmente fazem parte desta comunidade Católica várias pastorais e 

movimentos, os quais desempenham diversas atividades evangelizadoras e sociais em nossa cidade. 

Realizando assim, excelente trabalho na formação Cristã de crianças, adolescentes, jovens, adultos e casais.  

É de extrema importância ressaltar os relevantes trabalhos sociais 

realizados pela Paróquia Santo Antônio através de suas respectivas pastorais, tais como: acompanhamento 

de gestantes e recém-nascidos, visitas aos idosos e doentes, acompanhamento de apenados e arrecadação de 

alimentos e roupas para famílias carentes. Além, de trabalhar conjuntamente com outras Instituições, como: 

Casa da Paz, a qual realiza atividades de contra turno com crianças carentes; AMEDV – RCC, (Associação 

de Mulheres de Dois Vizinhos - Rede de Combate ao Câncer) e Clínica Renascer, atuando na recuperação 

de dependentes químicos e alcoólicos.   

Assim, como forma de manifestarmos nossa gratidão e apoio a esta 

Instituição Religiosa, por toda sua dedicação em prol de nossa comunidade munícipe durante esses 60 

(sessenta) anos de trajetória, proponho esta singela homenagem, por meio de Moção de Aplauso.  

 

Plenário da Câmara de Vereadores, 

em  04 de junho de 2019. 

 

 

   João Marcos M. Moreira                   Douglas Colaço          Cledemir Mezzomo 

    Vereador proponente      Vereador proponente       Vereador proponente   

 

 

 

   João Paulo B. dos Santos                    Ezequias Hein                 Sérgio Luiz Marchese 

    Vereador proponente      Vereador proponente            Vereador proponente   


