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PROJETO DE LEI N2.24/2019 

SÚMULA: Concede o Título de Cidadão Honorário de 
Apucarana ao Deputado Estadual ARILSON 
CHIORATO, pelos relevantes serviços 
prestados à comunidade apucaranense, 
como especifica. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO 
DO PARANÁ, APRECIOU E APROVOU PROJETO DE 
LEI DE AUTORIA DO VEREADOR LUCAS ORTIZ 
LEUGI, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, 
OBEDECENDO AO DISPOSTO NO INCISO V, 
ARTIGO 55 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 
APUC.A.RANA, SANCIONO A SEGUINTE 

L E 

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Apucarana ao ao 
Deputado Estadual ARILSON CHIORATO, pelos relevantes serviços prestados à 
comunidade apucaranense. 

Art. 2º - A entrega do título de que trata o "caput" do artigo anterior dar-se-á 
em sessão especial e solene da Câmara Municipal de Apucarana, conforme dispõe o 
regimento interno, em data e horário a serem marcados, de comum acordo entre a 
Presidência da Câmara e o homenageado. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em 
vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2019. 

t~~~LV\ 
Lucas Ortiz Leugi 

VEREADOR 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Nos termos da previsão contida no art. 189, V do Regimento Interno 
desta casa parlamentar, passo a apresentar a justificação, com a exposição 
circunstanciada dos motivos de mérito que fundamentam a adoção da medida 
proposta, nos termos que se seguem: 

Arilson Maroldi Chiorato é nascido no dia 01 de Janeiro de 1978, 
cresceu em Ourizona e hoje mora em Apucarana, com a esposa Jane e o filho Benício, 
no bairro Afonso Camargo. Formado em Administração pela Universidade Estadual de 
Maringá e mestre em Gestão Urbana pela PUC-PR, iniciou carreira na administração 
pública como Secretário de Finanças de Ourizona, passando a consultor tributário e 
financeiro de vários municípios do Paraná. 

Foi também Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Coordenação Geral do Paraná, onde trabalhou pelo desenvolvimento 
econômico e social de várias regiões, sobretudo na AMUVI. Recentemente, trabalhou 
como assessor parlamentar na Assembléia Legislativa do Paraná e no Senado Federal, 
em Brasília. 

Ao longo de sua atuação, é responsável por mais de 300 milhões 
de reais em recursos para Apucarana, aplicados em todas as áreas, como na saúde, 
educação, pavimentação, esportes, entre outros. Exemplos dessas obras são o 

Residencial Sumatra li, Jaçanã, o recém inaugurado Solo Sagrado e o futuro Residencial 
Fariz Gebrin. O Parque Industrial da Juruba e o asfalto da Rua Alexandre Balan são 
alguns exemplos. 

Arilson disputou as eleições em 2014, onde com quase 30 mil 
votos ficou como suplente na Assembléia Legislativa do Paraná. Em 2018, é eleito 
Deputado Estadual com 36.494 votos em 334 municípios do Estado, fruto do seu 
trabalho em prol dos municípios do interior. O Deputado Arilson Chiorato se define 
como um parlamentar municipalista, e uma de suas principais bandeiras é a luta por 
desenvolvimento, emprego e geração de renda nos municípios do Estado. 

Nesse sentido, apresentada a devida justificativa, solicitamos o 
parecer favorável das comissões pertinentes, bem como o voto favorável em plenário 
para a aprovação dessa honraria a quem merece. 

~~' 
VEREADOR 
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