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PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 05/2021

Súmula: Concede Título de Cidadão Honorário do
Município de Pérola D’ Oeste – Estado do Paraná, ao
Senador Álvaro Dias.
A Câmara Municipal de Vereadores de Pérola D’ Oeste, Estado do Paraná,
APROVOU e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica concedido Título de Cidadão Honorário do Município de Pérola
D’ Oeste – Estado do Paraná, ao Senador Álvaro Dias.
Art. 2º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Mesa Diretora da Câmara Municipal e demais Vereadores do Município de
Pérola D’ Oeste, aos vinte e três dias do mês de Junho de dois mil e vinte e um.
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JUSTIFICATIVA
Álvaro Fernandes Dias é um historiador, professor e político brasileiro. Filiado
ao Podemos (PODE), exerce atualmente o cargo de Senador da República Federativa do Brasil,
representando o Estado do Paraná. Álvaro nasceu no município de Quatá, no interior de São
Paulo, e foi criado em Maringá, onde foi radialista. Entretanto, foi em Londrina que formouse em História em 1967, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina,
atual Universidade Estadual de Londrina. Álvaro é irmão do político Osmar Dias e do
empresário Orlando Dias, além de irmão de Sílvio, Ademar, José, Hélio, Paulo, Bento e
Terezinha. É casado com Débora Amaral de Almeida Fernandes Dias. Tem quatro filhos:
Raphaela, Carolina, Álvaro e Raissa.
Iniciou sua carreira política elegendo-se vereador de Londrina em 1968 pelo Movimento
Democrático Brasileiro (MDB), exercendo o mandato até 1971. Nas eleições de 1970,
concorreu ao cargo de deputado estadual, tendo sido eleito e exercendo o cargo até 1974.
Nas eleições de 1974, foi eleito deputado federal com 175.434 votos. Assumiu a cadeira em
1975, sendo reeleito nas eleições de 1978 com 127.903 votos, a maior votação em toda a
história de seu estado. Em 1982, foi eleito senador pelo PMDB, com 1.668.495 votos. Em
1986, foi eleito governador do Paraná com 2.347.795 votos, na legenda do PMDB. Em 1989,
disputou e perdeu as prévias para ser o candidato do PMDB à presidência da República. Em
1998, elegeu-se senador da República pela segunda vez – a primeira desde a redemocratização
– com 2.532.010 votos. Foi reeleito ao cargo de senador em 2006, com 2.572.481 votos, 50,5
por cento do votos válidos. Nas eleições 2014, Álvaro Dias foi reeleito para o terceiro mandado
consecutivo como senador da República com 4.101.848 votos, 77 por cento dos votos válidos.
Candidato à presidência do país, em 2018, Álvaro Dias prometia “refundar” a República e
romper com o modelo político, que ele classificava como um balcão de negócios. A proposta
se resumia em um conjunto de reformas que começaria pela reforma de Estado necessária para
acabar com a velha política, substituindo o sistema de governança, marcado pela
incompetência e corrupção, por um novo sistema baseado em um pacto social com a população
para renovar a política do país. Entre os candidatos à Presidência, foi um dos políticos com os
menores índices de rejeição.
É assim que hoje, no Senado Federal, o Senador Álvaro Dias foi responsável por recolocar em
discussão o projeto de criação da Estrada-Parque no antigo traçado da Estrada do Colono, que
liga Serranópolis do Iguaçu à Capanema. Em fevereiro desse ano, o senador paranaense
conseguiu 27 assinaturas necessárias para o desarquivamento do Projeto de Lei Complementar
61/2013, de autoria do ex-deputado paranaense Assis do Couto, que altera a Lei 9.985/2000 e
cria a Estrada-Parque Caminho do Colono, cruzando o Parque Nacional do Iguaçu. Sendo que
esse Projeto da reabertura da estrada do colono teve uma luta muito grande e ainda está em
discussão.
Teve várias atuações como governador e hoje como senador, tais como: Reformas
administrativas, infraestruturas e obras, geração de empregos e rendas, segurança pública,
combates contra à corrupção, educação e economia. Sendo que sempre se preocupou e
destinou recursos ao nosso município, por este motivo, merece o reconhecimento e título de
cidadão honorário.

