
INDICAÇÃO nº 210/2022 
 

Senhores Vereadores, 

Senhor Prefeito, 

 

No exercício de suas funções e na forma regimental, o vereador 

que abaixo subscreve 

 

INDICA 
 

Ao Poder Executivo que algumas das ruas do empreendimento 

imobiliário “Loteamento Bom Retiro”, que está em vias de ser implementado em nosso Município, 

sejam oficialmente denominadas homenageando postumamente as seguintes pessoas: Adair 

Barbosa; Aldino Pereira Dias; André Telles Cordeiro; Dario Evangelista Ferreira; Delfina 

Ribeiro Pereira; Deonilce Maria Bagatini Dagostin; Eleute Antonio Cazzela; Ernesto Müller; 

Etenilo Tiziani Pin; Hilário Zanellato; José Maria Novais Nunes; Laureano de Mello; Luiz 

Maggioni; Maria Luiza Maia; Martins Gaiescki; Olindo Luiz Segala; Orestes Rodigues; 

Professor Alcidir Molin; Saraiva Piana; e Teresinha Araldi. 

 

JUSTIFICATIVA 

 
Chegou ao conhecimento deste parlamentar signatário que os 

empreendedores responsáveis pelo projeto de parcelamento de solo denominado como 

“Loteamento Bom Retiro”, que tramita perante a Administração Pública e está em vias de ser 

aprovado pelo Poder Público local, tem encontrando significativas dificuldades para a escolha dos 

nomes das novas vias públicas que lá serão construídas. 

Nesse sentido, com o escopo de colaborarmos com os 

empreendedores e, simultaneamente, enaltecermos e reconhecermos postumamente o imensurável 

valor dos grandes feitos e o relevante legado deixado pelos nossos principais pioneiros para a 

construção do nosso amado Município, em diligência, pesquisamos quais foram os antepassados 

que mais contribuíram com o nosso desenvolvimento social, que aqui residiram a maior parte de 

suas vidas e estabeleceram laços ou que desempenharam papeis de destaque como figuras políticas 

ou integrantes da sociedade civil organizada, resultando na listagem acima.  

Dessa forma, reputamos que homenageá-los postumamente por 

tamanha solidariedade e colaboração com o desenvolvimento do nosso Município é algo justo e 

merecido, até mesmo para estimularmos que as gerações futuras adotem posturas semelhantes e 

que neles se espelhem. Por isso, respeitosamente, sugerimos ao Poder Executivo e ao 

empreendedor responsável pelo loteamento que sejam conferidas as dignas homenagens aos 

nossos pioneiros. 

                                             Plenário da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos/PR, 

em 20 de setembro de 2022.  

 

 

 

Márcio da Silva 

Vereador 


