
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N°  110/2022 
 

Concede Título de Cidadão 
Honorário do Município de 
Colombo ao Deputado Gilson de 
Souza. 

 

   Art. 1.º Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de 
Colombo ao Deputado Estadual Gilson de Souza, em reconhecimento aos relevantes 
trabalhos prestados a este Município.     

   Art. 2.º A honraria será outorgada ao homenageado de 
conformidade com as disposições legais e regimentais pertinentes.  

   Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Colombo, 25 de fevereiro de 2022. 

 Carlos Izidoro de Souza (Pastor Carlinhos) 

Vereador 

 

Assinaturas de Apoio: 
 
 
 
Fabiano Lisboa Bugalski                   Joel Bueno da Rocha    

 

                     

Marcos Antonio da Silva                     Rodrigo Marcel Coradin 

 

 

Roger Rodrigues Germiniano              Sidinei Campos de Oliveira  

 

 

Vagner Brandão                                  Dolíria Londregue Strapasson 

 

 

Vitalino Camilo de Leris 

 



Justificativa 

Casado com a Pra. Gisele Souza, pai de três filhos (Dayane, Andressa e André) e avô de 
quatro netos (Victor, Theo, Lívia e Gael), Gilson é formado em Teologia e Gestão Pública, é 
pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ) e membro do Conselho Estadual da IEQ. 
No Partido Social Cristão (PSC), o deputado Gilson é o vice-presidente do diretório estadual. 
Nascido em um lar cristão, em Curitiba, no ano de 1961, Gilson aprendeu com seus pais, 
Gumercindo (In memoriam) e Maria Aparecida, a importância de uma família estruturada, 
onde a Palavra de Deus foi sempre ensinada e Jesus é o Senhor. Em 2010, foi eleito 
deputado estadual pelo PSC com 34.713 votos, conquistando um grande apoio da 
comunidade evangélica paranaense. Já em seu primeiro discurso na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), o deputado Gilson deixou bem claro o compromisso em defender as 
famílias, destacando a importância da “instituição família” como a base da sociedade. O 
grande trabalho realizado como parlamentar foi, em 2014, reconhecido por 34.470 eleitores 
do Paraná, que o reconduziram para o segundo mandato na Casa. Os temas relacionados 
com o bem-estar familiar, como saúde, ação social, educação, infraestrutura e segurança 
pública têm sido pauta base de suas atividades como parlamentar. Ações de combate à 
pedofilia, mobilizações na esfera estadual contra a descriminalização do aborto e das drogas, 
e a luta contra o ensino da chamada ideologia de gênero nas escolas têm encontrado na 
atuação firme do deputado Gilson a coragem do enfrentamento, da disposição em se levantar 
e dizer não às afrontas aos valores da família cristã. Durante o primeiro mandato na Alep, 
Gilson foi membro da Mesa Executiva como 4º e 3º Secretário, apoiou e colaborou com as 
mudanças implementadas pela Casa, visando a transparência do Poder Legislativo estadual, 
a modernização e a economia dos recursos públicos. Neste mandato também fundou a 
primeira Bancada Evangélica da Alep, mobilizando os parlamentares evangélicos para 
ampliar a defesa dos valores da família. No segundo mandato, Gilson trabalhou como 
presidente da Comissão de Finanças e Tributação (CFT) foi membro da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), as duas comissões permanentes mais importantes da Alep, e 
também foi membro das comissões de Assuntos Metropolitanos e Cultura, além de liderar a 
Frente Parlamentar Em Defesa da Vida e da Família e também integrar a Bancada 
Evangélica. Eleito com 46.116 votos para o terceiro mandato, o deputado Gilson reiterou o 
seu compromisso em defender a vida e os valores da família, sempre em sintonia com os 
anseios da população. Escolhido como 2º Secretário da Mesa Executiva, o trabalho na Alep 
ganhou mais responsabilidades com essa função, entre elas o auxílio na condução das 
atividades durante as sessões plenárias e, juntamente com outros integrantes da Mesa 
Executiva, em promover novas medida de austeridade e transparência do Poder Legislativo 
estadual. O fato é que a boa política encontrou no deputado Gilson, homem simples, íntegro 
e sério, terra fértil para o despontamento de uma nova liderança, de postura firme e atuante, 
sem deixar de lado a sua origem de ministro do Evangelho. E no cenário político estadual, 
Gilson tem, cada vez mais, demonstrado ser um homem honrado e disposto a enfrentar na 
vida pública às muitas batalhas, diante de tantos temas e situações que têm preocupado o 
cidadão. Para isso, o deputado vem propondo, cobrando e apoiando ações que possam fazer 
frente aos problemas que acabam atingindo a população, sempre focado para que a família 
paranaense alcance melhor qualidade de vida. 

 


