
INDICAÇÃO nº 202/2021 
 

Senhores Vereadores, 

Senhor Prefeito Municipal 

 

No exercício de suas funções e na forma regimental, 

indicam ao Senhor Prefeito Municipal, que os valores referentes ao Duodécimo do ano de 

2020 devolvidos ao Executivo, sejam destinados para a realização de obras e melhorias no 

município, conforme descritos por cada Vereador nesta indicação. 

 

                                                             JUAREZ ALBERTON, 

                                                             INDICA 

 

  

Que seja realizado calçamento na Serra sentido a 

propriedade do Senhor Niquinho e Éder, localizado na Comunidade São Francisco do 

Bandeira. 

 

ADENILSON PELENTIR, 

                                                             INDICA 

 

Que seja concedido com o investimento no valor de 

R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), na Escola Municipal João Paulo, conceda com 

investimento de calçamento no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), na Rua 

da marginal do Parque Industrial Verdes Campos. 

 

ALBINO LORENZETTI, 

                                                             INDICA 

            

 

A realização de calçamento na Linha dos Alemães. 

 

 

SANDRO JOSÉ BRUNN, 

            INDICA 

 

     A aquisição para a Escola Municipal Lonny Lange dos 

seguintes bens móveis e melhorias no montante aproximado de R$ 45.000,00:  

a) Mobiliários, cortinas e pintura para a Biblioteca; 

b) Piso para a cozinha e Biblioteca – cerâmica, argamassa, 

rejunte e mão de obra; 

c) Dois Ares-Condicionados quente/frio de 24.000 BTUS; 

d) Um Ar- Condicionado quente/frio de 9.000 BTUS; 

e) Dois projetores Epson Powerlite S41 + 3.300 Lumens; 

f) Dez cadeiras fixas ergoplax; 

g) Dez tatames 10 mm 1x1; 



h) Uma cadeira ergonômica ajustável. 

 

A aquisição para a Escola Municipal Santa Luzia dos 

seguintes bens móveis e melhorias no montante aproximado de R$ 45.000,00:  

i) Sistema de som; 

j) TVs 32 polegadas e organização de câmeras de 

segurança; 

k) 2 bebedouros 100 litros; 

l) Armários para cozinha e despensa; 

m) Mesas e bancos para o refeitório; 

n) Três cadeiras giratórias para escritório; 

o) Cuba do banheiro feminino em mármore. 

 

 

                                                                CLEDEMIR JOSÈ MEZZOMO, 

                                                                INDICA 

 

  

A realização de recapeamento Asfáltico, na Rua 

Benjamin Constante entre as Ruas Washington Luiz e Av. Presidente Castelo Branco, 

localizado no Bairro São Francisco de Assis. 

   

   IRIVAL DI DOMÊNICO,  

   INDICA 

 

A realização de calçamento, acesso ao Parque Industrial, 

Rua Estevão Skorek. 

 

          

                                                                CARLOS MANGINI, 

                                                                 INDICA 

 

A implantação de um parquinho infantil (Play Ground) 

e Academia ao Ar Livre, com iluminação, bancos e grama sintética em um lote do 

Município, localizado na travessa que liga as Ruas Mario Marmentini com a Rua 

Prudente de Moraes, na área central do Bairro Vitória.  

 

                                                             FABINHO GASPAR 

                                                             INDICA 

 

A execução Readequação das entradas que ligam a 

comunidade de Vila Esperança, comunidade essa que se localiza entre são Francisco do 

bandeira e linha piracema. A comunidade de Vila Esperança precisa de readequação de 

seus acessos. A estrada (via estrada para Linha Piracema) precisa de pavimentação com 

pedras irregulares (calçamento) e a construção de um aponte que interliga a cidade de Salto 

do Lontra (acesso via linha Sananduva). 



MARCIO DA SILVA 

                                                              INDICA 

 

A destinação do valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) 

para a completa recuperação do Estádio Municipal de futebol, com a execução das 

seguintes obras e serviços:  

a) Construção de uma casa para zelador; 

b) Reinstalação da fiação elétrica para eliminação do 

campo; 

c) Recuperação do gramado; 

d) Recuperação da bomba de irrigação do campo; 

e) Pintura geral nas edificações; 

f) Recuperação das edificações tanto dos vestiários quanto 

dos banheiros, almoxarifado e salas de imprensa; 

g) Demolição da antiga casa do zelador. 

 

 

FRANCISCO PERETTO 

                                                              INDICA 

 

A execução de asfalto em rua do município conforme 

necessidade apresentada pelo Poder Executivo. 

 

 

                                                             DEOLINO BENINE JUNIOR 

                                                             INDICA 

 

                                                             A realização de Asfalto: 

                                                             - No topo da Rua Nereu Ramos, entre as Ruas Presidente                     

Costa e Silva e a Presidente Castelo Branco; 

                                                             - Na Rua Guilherme Guzzo, entre as Ruas Venceslau Braz 

e Zacarias de Vasconcelos.  

                                                            - Academia ao ar livre no Centro Norte, saída para a Linha 

Tártari, onde era a residência do Sr. Kiko Amadei. 

                                                              

                    

JUSTIFICATIVA 

 

As indicações supramencionadas se fazem necessárias para 

valorização, reconhecimento e esforço econômico realizado pelo Legislativo local. Cada 

vereador tem a disponibilidade de um determinado valor para indicar a sua destinação, 

sendo estas para obras ou entidades do nosso município. 

 

 

 



Vê-se que as indicações refletem grandemente ao interesse 

público local, pois compete ao Município prover tudo aquilo que diga respeito ao seu 

peculiar interesse e ao bem-estar de sua população. Sendo assim, as referidas emendas 

pecuniárias terão grande contribuição socioeconômica para Dois Vizinhos.  

 

 

Plenário da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos- PR, 

em 20 de maio de 2021.  

 

 

 

 

Juarez Alberton                        Adenilson Pelentir                         Albino Lorenzetti 

Vereador Presidente                               Vereador                                        Vereador 

 

 

 

 

 

Sandro José Brunn                    Cledemir José Mezzomo                Irival Di Domênico     
Vereador                                          Vereador                                          Vereador 

 

 

 

 

Carlos Mangini                          Fabinho Gaspar                           Marcio da Silva 

Vereador                                     Vereador                                         Vereador 

 

 

 

 

Francisco Peretto                           Deolino Benine Junior 

Vereador                                              Vereador 


