
 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°  109/2022 

 

“Concede Título de Cidadão 
Honorário do Município de 
Colombo ao Deputado Estadual 
Alexandre Amaro” 

 

 

   Art. 1°. Fica concedido o Título de Cidadão Honorário do 
Município de Colombo ao Deputado Estadual Alexandre Amaro em reconhecimento 
aos relevantes trabalhos prestados ao Município de Colombo. 

   Art. 2°.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Colombo, 25 de fevereiro de 2022. 

 Evandro Luiz França (Evandro França) 

Vereador 

Assinaturas de Apoio: 
 
 
                                         Fabiano Lisboa Bugalski               Joel Bueno da Rocha    
 
                     
                                         José Osmair Possebam                 Odorico Giovani Strapasson 
 
 
                                        Roger Rodrigues Germiniano          Sidinei Campos de Oliveira  
 
 
                                         Vagner Brandão                              Dolíria Londregue Strapasson 
 
      

     Marcos Antonio da Silva                   Renato Tocumantel 

 

 

 



 

 

Justificativa Projeto de Decreto Legislativo 109/2022: 

Alexandre Amaro tem 45 anos, é natural de Santo André(SP) e chegou ao Paraná 
em 2010. Atua como radialista e apresentador e já trabalhou por muitos anos como 
gerente em instituição financeira. É graduado em Teologia pela FATERJ e casado há 
25 anos com Vanilda Amaro, esposa e companheira em todos os momentos. Há mais 
de duas décadas realiza um trabalho voluntário, humano e social com jovens em 
processo de recuperação. Através de atendimento e aconselhamento junto à 
dependentes químicos e suas famílias ele reintegra jovens a sociedade que outrora 
eram excluídos na maioria das vezes. Como pastor evangélico na Igreja Universal do 
Reino de Deus atua fortemente na restauração de famílias, também é palestrante e 
desenvolve um trabalho motivacional junto às pessoas empreendedoras.. É 
praticante de Jiu-Jitsu tendo alcançado a faixa azul da modalidade em 2020, dentre 
as suas bandeiras a defesa do esporte marcial tem sido um dos pontos fortes .O 
deputado Amaro defende também políticas em favor dos idosos, os animais e, direito 
ao primeiro emprego para a juventude estudantil. Em 2018 foi eleito para seu primeiro 
mandato na Assembleia Legislativa do Paraná com 49.565 votos pelo partido 
Republicanos. Luta em defesa da população paranaense através de bandeiras como 
esporte, família, educação e segurança pública. Para o Município de Colombo o 
deputado já realizou diversas benfeitorias, com recursos e emendas: - Kit Esportivo 
(R$ 25 mil).- Reforma Unidade Básica de Saúde do Monte Castelo (R$ 150 mil).- 
Reforma Unidade Básica de Saúde Maracanã (R$ 150 mil).- Veiculo para Saúde da 
Família-Kit Robótica para o Colégio Julia Cavassin. 

 


