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Aos onze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, a hora regimental, reuniu-se no 

Plenário Vereador César Augusto Leoni, o Poder Legislativo Municipal da Lapa sob a 

Presidência do Vereador Arthur Bastian Vidal, Secretariado pelos Vereadores Acyr Hoffmann 

e Dirceu Rodrigues Ferreira, presentes os Vereadores: Fenelon Bueno Moreira, Josias 

Camargo de Oliveira Junior e Vilmar Favaro Purga. À hora regimental o senhor Presidente 

declarou aberta a Sessão invocando a proteção de Deus, “Que Deus ilumine os trabalhos desta 

Casa e norteie os homens que conduzem a nossa Pátria”, e fez uma saudação a todos. De 

imediato passou-se para a deliberação da Ata anterior de número três mil quatrocentos e 

dezessete, sendo aprovada sem ressalvas. Foi justificada a ausência dos Vereadores Mário, 

Samuel e Otávio, por estarem participando de curso fora do Município. Resumo das 

Correspondências Recebidas: Protocolo: 462/2019. Requerente: Antônio Rubens Rodrigues 

de Almeida. Protocolo: 463/2019. Requerente: Antônio Rubens Rodrigues de Almeida. 

Protocolo: 472/2019. Requerente: Patrick Fiorese Schreiber. Protocolo: 473/2019. Requerente: 

Paulo César Fiates Furiati - Prefeito Municipal. Protocolo: 474/2019. Requerente: Paulo César 

Fiates Furiati - Prefeito Municipal. Protocolo: 476/2019. Requerente: Paulo César Fiates 

Furiati - Prefeito Municipal. Protocolo: 477/2019. Requerente: Paulo César Fiates Furiati - 

Prefeito Municipal. Protocolo: 478/2019. Requerente: Marilda Bonczkowski. Protocolo: 

481/2019. Requerente: Comissão Executiva da Câmara Municipal da Lapa. Protocolo: 

482/2019. Requerente: Ines Bernadete Romanoski do Vale. Protocolo: 484/2019. Requerente: 

Elenize de Lima Slusarz. Protocolo: 486/2019. Requerente: Prefeitura Municipal da Lapa. 

Protocolo: 487/2019. Requerente: Anderson Drobiniewski Sossela. Protocolo: 488/2019. 

Requerente: Emanuelle Regina Reichert Gorniski. Resumo das Correspondências 

Expedidas: Protocolo: 464/2019. Requerente: Arthur Bastian Vidal. Protocolo: 465/2019. 

Requerente: Arthur Bastian Vidal. Protocolo: 466/2019. Requerente: Arthur Bastian Vidal. 

Protocolo: 467/2019. Requerente: Arthur Bastian Vidal. Protocolo: 468/2019. Requerente: 

Arthur Bastian Vidal. Protocolo: 469/2019. Requerente: Arthur Bastian Vidal. Protocolo: 

470/2019. Requerente: Arthur Bastian Vidal. Protocolo: 471/2019. Requerente: Arthur Bastian 

Vidal. Protocolo: 475/2019. Requerente: Arthur Bastian Vidal. Protocolo: 479/2019. 

Requerente: Arthur Bastian Vidal. Protocolo: 480/2019. Requerente: Arthur Bastian Vidal. 

Protocolo: 483/2019. Requerente: Arthur Bastian Vidal. Protocolo: 485/2019. Requerente: 

Arthur Bastian Vidal. Protocolo: 489/2019. Requerente: Arthur Bastian Vidal. Protocolo: 

490/2019. Requerente: Arthur Bastian Vidal. Dando inicio a Ordem do Dia, presentes os 

Vereadores: Acyr Hoffmann, Dirceu Rodrigues Ferreira, Fenelon Bueno Moreira, Josias 

Camargo de Oliveira Junior e Vilmar Favaro Purga. Em 2ª discussão o Substitutivo Geral ao 

Anteprojeto de Lei nº 09/2018, de autoria da Comissão Executiva, que inclui artigo na Lei 

Municipal nº 1774, de 31 de março de 2004, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal e instituí o 

Plano de Cargos e Salários do Poder Legislativo Municipal da Lapa, e dá outras providências. 

Livre a palavra para discussão fez uso dela o Vereador Josias Camargo de Oliveira 

Junior dizendo que o Anteprojeto de Lei em discussão trata da alteração do plano de cargos e 

salários dos Servidores da Câmara Municipal, a fim de limitar as progressões por 

merecimento, ou seja, as horas de curso que cada Servidor pode apresentar para progredir na 

carreira e por consequência melhorar a remuneração. Até então estava livre, com essa 

alteração passa-se a estabelecer um máximo de novecentas horas de cursos de 

aperfeiçoamento a cada três anos. Esse Projeto foi alvo de vários debates aqui nesta Casa, 

inclusive em reuniões internas da Câmara com Servidores, de início a proposta era de trezentas  



  

 Ata nº 3.420           Fl. 02 

 

horas por ano e agora por fim essa alteração para novecentas horas a cada período de três anos. 

Considerando a necessidade de regulamentação e que os Servidores da Casa, com os quais 

teve a oportunidade de conversar, todos manifestaram-se favoráveis a alteração da forma como 

está sendo posta agora pelo Substitutivo Geral, portanto mais uma vez declara voto favorável 

ao Anteprojeto de Lei 09/2018. Mais ninguém querendo fazer uso da palavra, foi o 

Substitutivo Geral ao Anteprojeto de Lei nº 09/2018, de autoria da Comissão Executiva, que 

inclui artigo na Lei Municipal nº 1774, de 31 de março de 2004, que dispõe sobre o Quadro de 

Pessoal e instituí o Plano de Cargos e Salários do Poder Legislativo Municipal da Lapa, e dá 

outras providências, colocado em 2ª votação sendo APROVADO por unanimidade. Em 1ª 

discussão o Projeto de Lei nº 51/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera o inciso 

V e inclui o inciso IX ao artigo 19, da Lei nº 3620, de 22.05.2019, que trata do Programa 

Municipal de Parcerias Público-Privadas no Município da Lapa-Paraná e dá outras 

providências. Livre a palavra para discussão fez uso dela o Vereador Josias Camargo de 

Oliveira Junior dizendo que em meados de maio, depois de uma Emenda, inclusive proposta 

por este Vereador e pelos Vereadores Purga e Samuel e aprovada por unanimidade aqui pela 

Casa e remessa do Projeto ao Executivo para a sanção, o mesmo retornou com Veto Parcial 

em relação a alguns trechos da Emenda, depois a Câmara resolveu por manter o Veto e, 

portanto o Projeto foi convertido em Lei na data de 22/05/2019 e trata das Parcerias Público-

Privadas no âmbito do Município da Lapa. Passaram alguns meses debatendo esse Projeto e 

vinte dias depois dele ser convertido em Lei, o Executivo encaminha um Projeto de Lei 

alterando a Lei que sancionou há vinte dias atrás. Então é um verdadeiro absurdo e absoluta 

falta de planejamento, imaginar que tem uma equipe trabalhando supostamente planejando o 

desenvolvimento do Município que apresenta uma proposta e vinte dias depois precisa alterar 

a originalmente apresentada. Mas considerando que a alteração aqui é no Conselho Gestor das 

Parcerias Público-Privadas e que inclui a Secretaria Extraordinária de Parcerias Publico-

Privadas no Conselho Gestor e um representante da Secretaria Municipal de Obras, pela 

importância que isso tem obviamente, só lamenta a falta de atenção de planejamento do 

Executivo, por não ter incluído essa Secretaria no Projeto original quando encaminhado para 

cá. A despeito disso, no mérito, nada a opor, por conta disso manifesta voto favorável. Mais 

ninguém querendo fazer uso da palavra, foi o Projeto de Lei nº 51/2019, de autoria do 

Executivo Municipal, que altera o inciso V e inclui o inciso IX ao artigo 19, da Lei nº 3620, de 

22.05.2019, que trata do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas no Município da 

Lapa-Paraná e dá outras providências, colocado em 1ª votação sendo APROVADO por 

unanimidade. Havendo requerimento verbal de autoria do Vereador Vilmar Favaro Purga, 

solicitando dispensa de interstício para 2ª deliberação do Projeto de Lei nº 51/2019, de autoria 

do Executivo Municipal, que altera o inciso V e inclui o inciso IX ao artigo 19, da Lei nº 3620, 

de 22.05.2019, que trata do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas no Município 

da Lapa-Paraná e dá outras providências, foi o requerimento APROVADO por unanimidade. 

Em 2ª discussão o Projeto de Lei nº 51/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera o 

inciso V e inclui o inciso IX ao artigo 19, da Lei nº 3620, de 22.05.2019, que trata do 

Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas no Município da Lapa-Paraná e dá outras 

providências. Livre a palavra para discussão e ninguém querendo fazer uso da mesma, foi o 

Projeto de Lei nº 51/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera o inciso V e inclui o 

inciso IX ao artigo 19, da Lei nº 3620, de 22.05.2019, que trata do Programa Municipal de 

Parcerias Público-Privadas no Município da Lapa-Paraná e dá outras providências, colocado 

em 2ª votação sendo APROVADO por unanimidade. Em 1ª discussão o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 01/2019, de autoria de vários Vereadores, que concede a Comenda Honorífica  
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Heróis da Lapa a quem especifica. Foi feita a leitura da biografia do homenageado, senhor 

Arnoldo Hammerschmidt. Livre a palavra para discussão fez uso dela o Vereador Josias 

Camargo de Oliveira Junior dizendo que gostaria de justificar a assinatura nesse Projeto que 

confere a Comenda Honorifica Heróis da Lapa ao senhor Arnoldo Hammerschmidt. O 

currículo lido pelo Primeiro Secretário, demonstra o cidadão lapeano de origem humilde da 

bela e amada Colônia de Mariental que iniciou e concluiu os estudos preliminares aqui na 

Lapa, foi para a Universidade Federal do Paraná, que é pública e tão atacada na atual 

conjuntura nacional, mas lá obteve a formação cientifica e técnica necessária pra levar adiante 

uma das empresas que hoje se destaca no cenário nacional e internacional, é motivo de muito 

orgulho ocupar esta cadeira nesse momento histórico para poder tanto assinar o Projeto como 

votar favorável. O senhor Arnoldo é sem sombra de dúvidas um grande exemplo de 

empreendedorismo e de coragem no enfrentamento das batalhas que surgiram ao longo da vida 

e também na busca e na construção do seu sonho. Para os Vereadores e Câmara Municipal é 

motivo de orgulho poder votar esse Projeto de Decreto Legislativo, por conta disso como 

marientalense, lapeano e brasileiro é um orgulho muito grande poder conceder essa Comenda 

Honorifica ao senhor Arnoldo Hammerschmidt. Mais ninguém querendo fazer uso da palavra, 

foi o Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2019, de autoria de vários Vereadores, que concede 

a Comenda Honorífica Heróis da Lapa a quem especifica, colocado em 1ª votação secreta 

sendo APROVADO por unanimidade. Foi escrutinador o Vereador Acyr Hoffmann. Havendo 

requerimento verbal de autoria do Vereador Dirceu Rodrigues Ferreira, solicitando dispensa 

de interstício para 2ª deliberação do Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2019, de autoria de 

vários Vereadores, que concede a Comenda Honorífica Heróis da Lapa a quem especifica, foi 

o requerimento APROVADO por unanimidade. Em 2ª discussão o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 01/2019, de autoria de vários Vereadores, que concede a Comenda Honorífica 

Heróis da Lapa a quem especifica. Livre a palavra para discussão e ninguém querendo fazer 

uso da mesma, foi o Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2019, de autoria de vários 

Vereadores, que concede a Comenda Honorífica Heróis da Lapa a quem especifica, colocado 

em 2ª votação secreta sendo APROVADO por unanimidade. Foi escrutinador o Vereador Acyr 

Hoffmann. Nada mais constando na Ordem do Dia, passou-se a leitura dos Requerimentos e 

Indicações apresentados: Requerimento nº 13/2019 de autoria do Vereador Arthur Bastian 

Vidal, de Voto de Congratulações e Aplausos ao atleta Lapeano Joelson Brandenburg (Pará).  

Requerimento nº 14/2019, de autoria do Vereador Arthur Bastian Vidal, de Voto de 

Congratulações e Aplausos ao atleta Lapeano Joelir Siqueira. Requerimento verbal de autoria 

dos Vereadores Vilmar Favaro Purga e Josias Camargo de Oliveira Junior, de Voto de 

Congratulações e Aplausos pela realização da festa Marienthal Fest realizada no último 

domingo. Parabeniza também a todos os organizadores do evento através do Padre Elvis de 

Mariental, e que seja dada ciência também ao Secretário Joacir Gonsalves e toda equipe da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico que foram os apoiadores do evento. Requerimento 

verbal de autoria do Vereador Josias Camargo de Oliveira Junior ratificando e assinando junto 

com o Vereador Purga esse Voto de Congratulações e Aplausos a Mariental pelo seu 

aniversário de 141 anos, que seja estendido esses votos ao Padre Elvis da Mariental e ao 

Diretor do Colégio Estadual Antônio Lacerda Braga, professor Celmo Wolf, pois foi por 

iniciativa do Colégio que essa festa foi realizada. Agradece também a atenção dedicada pela 

Secretaria de Desenvolvimento local e a Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura da 

Lapa, na pessoa do senhor Tony Antunes. Ninguém querendo colocar qualquer Requerimento 

ou Indicação em destaque foram todos deferidos ficando à disposição dos senhores 

Vereadores, juntamente com o Expediente, na Secretaria desta Casa. Passou-se para o Grande  
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Expediente, onde se manifestou o Vereador Fenelon Bueno Moreira. Com a palavra o 

Vereador Fenelon Bueno Moreira disse que faz uso da palavra apenas para parabenizar o 

Executivo, notadamente a Secretaria de Obras, pela celeridade com que atendeu ao pedido da 

Indicação 24/2019, na qual solicitou que fosse refeita uma rampa de acesso a clinica de 

terapias especializadas, Dr. João Cândido Ferreira, localizada na Rua Eduardo Correa, logo 

atrás da Igreja Matriz, e essa rampa era muito íngreme de modo que dificultava a 

acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais, principalmente os cadeirantes. 

E prontamente antes de vir a resposta já solucionaram, não sabe se foi o próprio Município ou 

foi o proprietário mediante a notificação do Município, o que importa é que foi resolvido 

estando as pessoas satisfeitas com a nova rampa, pois a acessibilidade é um direito 

constitucional garantido a todos. Por isso parabeniza o pessoal do Obras pela celeridade no 

atendimento dessa Indicação. Com um aparte o Vereador Josias Camargo de Oliveira 

Junior disse que pega um gancho na fala do Vereador Fenelon e também agradece ao Poder 

Executivo por ter aceito a Indicação feita por este Vereador na última Sessão, para corrigir a 

obra que foi iniciada, depois desfeita e refeita de forma adequada na rua Barão do Rio Branco 

descendo a rua Duque de Caxias, retirando aquelas manilhas horríveis que estavam lá e 

fazendo um serviço bem feito com o alargamento da calçada e estreitando a via da forma que 

deve ser feita e também colocando lá os balizadores de tráfego. Assim a população ganha em 

beleza pra cidade, os usuários do trânsito ganham em segurança e todos ficam satisfeitos com 

a realização daquele trabalho, portanto deixa os agradecimentos ao Executivo Municipal na 

pessoa do Vice-Prefeito, Joacir Gonsalves, principalmente aos Servidores da Secretaria 

Municipal de Obras, que certamente estavam constrangidos de executar aquele serviço um 

pouco desleixado que foi iniciado lá, mas tem certeza que até eles dormiram mais tranquilos a 

partir do momento que receberam a ordem de executar um serviço da forma que deveria ser 

feito, fica aqui os votos de agradecimento desse mandato. Continuando o Vereador Fenelon 

Bueno Moreira disse que a Indicação foi feita por este Vereador no dia 08/05/2019, ou seja, a 

menos de um mês foi resolvido, deixando muito satisfeito. Passou-se para Lideranças 

Partidárias onde não houve manifestações. Passou-se para Comunicações Parlamentares 

onde não houve manifestações. Em instantes depois, foi dado inicio a Sessão Solene de 

entrega da Comenda Honorifica Heróis da Lapa, ao senhor Mariano Taglianetti. Neste instante 

fez parte da Mesa Principal o Prefeito Municipal, Paulo Furiati, Comandante do 15º GAC-AP, 

Coronel Larsen, Vice-Prefeito, Joacir Gonsalves e o senhor Mariano Taglianetti. Estava 

presente o Comendador Joel Lobo, representante do Lions Internacional e da Liga da Defesa 

Nacional e a senhora Cátia Tuchisnki, representando a Secretaria Municipal de Educação. Em 

seguida foi solicitado para que todos ficassem em pé para ouvir o Hino Nacional Brasileiro e o 

Hino da Lapa. Com a palavra o Presidente Arthur Bastian Vidal disse que a Comenda 

Honorifica Heróis da Lapa foi instituída pelo Decreto Legislativo nº 53, de 23 de agosto de 

2004 e alterado pelo Decreto nº 57, de 25 de outubro de 2004. Tem por objetivo homenagear 

personalidades ou seus descendentes que influenciaram no desenvolvimento cultural ou cívico 

da cidade, a definição dos agraciados é feita por meio de uma Comissão com representantes da 

Prefeitura Municipal, do 15º GAC-AP e da Câmara de Vereadores. Com a palavra o 

Vereador Acyr Hoffmann disse que o Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2018, que 

concede a Comenda Heróis da Lapa ao senhor Mariano Taglianetti, foi protocolada pela 

Comissão Executiva desta Casa na data de 10/10/2018, obedecendo os prazos legais e 

regimentais, sendo incluído na Ordem do Dia para votação na data de 04/12/2018 e aprovado 

por unanimidade pelos Vereadores em primeira e segunda votação. A Comenda Heróis da 

Lapa é a maior honraria entregue pelo Município da Lapa, o nome das pessoas que serão  
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agraciadas passa pela Comissão formada pela Mesa Executiva da Câmara Municipal, pela 

Prefeitura Municipal e pelo 15º GAC-AP, e é concedida apenas as pessoas que tenham 

realizado trabalhos que agregam valor e enobrecem a cultura e história da cidade da Lapa. 

Com a palavra o Cerimonialista Marinaldo Filho deu prosseguimento a solenidade fazendo 

a leitura da biografia do homenageado, senhor Mariano Taglianetti. Em seguida foi feita a 

entrega da Comenda Heróis da Lapa ao senhor Mariano Taglianetti pelas mãos do Presidente 

Arthur Bastian Vidal e do Prefeito Paulo Furiati. Logo após o senhor Mariano Taglianetti 

fez uso da palavra dizendo que ao receber essa Comenda que realmente sensibiliza, ressalta 

que conheceu a Lapa desde os idos de quarenta e sete com apenas nove anos na companhia do 

pai que apreciava muito a história da epopeia da Lapa e sempre afirmava que sem a Lapa, ele 

como revolucionário de trinta e dois, e hoje herói de trinta e dois, está lá no monumento dos 

Heróis no Obelisco, ele sempre dizia "sem a Lapa não haveria trinta e dois", e é uma realidade. 

A Lapa defendeu a Constituição Republicada de 1891 que vigeu até a Revolução de trinta, ela 

foi heroica porque pelo próprio Gumercindo Saraiva a resistência seria de apenas dois ou três 

dias, e ela resistiu vinte e seis dias, em que a Lapa derramou sangue pela brasilidade 

republicana. Pode dizer que esse é o maior acontecimento que a República até hoje teve a 

nível de patriotismo e nacionalidade. Efetivamente diante do quadro que hoje comungam, ou 

melhor, assistem, há uma grande carência de valores, e pode dizer que cinquenta ou sessenta 

por cento dos lapeanos ainda conservam aquela dignidade e valores que não são regidos 

apenas pelo cifrão e que os seus antecedentes derramaram sangue. E nos dias de hoje isso é 

altamente significativo porque é um exemplo que se dá para a nacionalidade, pois estão 

vivendo uma época de mudanças em que não poderão se operar diante do quadro que estão 

assistindo de um dia para o outro, o que a nacionalidade espera é que paulatinamente a 

brasilidade prevaleça. E ainda hoje palestrando no Instituto Histórico e Geográfico, consignou 

ao final um voto de louvor ao Prefeito Furiati por ter tido a energia de trabalho, em primeiro 

lugar, e ao mesmo tempo a defesa da sociedade lapeana em haver consagrado o nove de 

fevereiro. Como brasileiros tenham diante da epopeia lapeana o dever da reverência porque a 

República, o exercício da República até os dias de hoje, essa experiência que estão tendo 

apesar de uma espécie de simulacro de República, mas que vai se encaminhando para o seu 

desígnio com instituições fortes e ao mesmo tempo com aquela diretriz aonde o Estado de 

certa forma terá que abdicar de determinados conceitos, como por exemplo dizia hoje o nobre 

Vereador abrindo um parênteses nessa fala, e sempre afirma que quem não leu Monteiro 

Lobato não está totalmente politizado. Monteiro Lobato não é reverenciado como o pai do 

petróleo, entretanto ele merece ser reverenciado como o pai do petróleo porque quando 

Lobato, em 1928, foi adido comercial do governo Washington Luís, ele chega em Nova York 

e estuda o por que do progresso norte americano e encontrou no ferro e no petróleo a resposta. 

Volta para o Brasil e pugna pelo petróleo, chega a fundar várias sociedades anônimas com o 

fim de explorar o petróleo, mas a lei das minas criada para um estado de coisas aonde a 

Filosofia de governo não é aquela do norte americano que quer a fatia dele, isto é, governar é 

dar educação e assistência médica para o povo, principalmente a educação. E aqui se faz o 

contrário, a iniciativa privada não pode operar no subsolo, então tem essas gigantescas como a 

Petrobras, uma Gasbras, Copel, etc, limitando a iniciativa privada, o Estado sempre com a 

supremacia e transformando essas empresas na realidade em cabide de emprego de acordo 

com a facção que toma o poder. Esta realidade não pode continuar e tem que fazer jus ao 

raciocínio de que a iniciativa privada tem que concorrer com a estatal, e não diz em eliminar a 

estatal, mas tem que ser aberto o leque para a iniciativa privada. E dentro desse parêntese a 

respeito de Monteiro Lobato, volta a epopeia lapeana que tem uma característica muito  
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importante sobre o aspecto de nacionalidade. O General Carneiro era mineiro, tem, por 

exemplo, filhos da Lapa notáveis como Ney Braga, o pai dele era advogado, Amintas Barros, 

saiu e não voltou e não era paranaense. O politico mais interessante que tem aqui, senhor 

Roberto Requião, o pai era chegado do norte. Então houve dentro da epopeia lapeana homens 

de valor representativos de toda nacionalidade, e é lógico que o forte da epopeia lapeana 

pertence aos lapeanos, mas aqueles que incentivaram e estiveram a testa como o próprio 

General Carneiro, etc, esses homens representam a nacionalidade e a Lapa está identificada 

com a nacionalidade porque pode rivalizar com São Luiz do Maranhão, com o Pelourinho da 

Bahia, com Recife e Olinda ou Ouro Preto com seus casarões. Mas desse patrimônio que todo 

esse Brasil tem, a única que realmente tem o patrimônio de ter preservado a Constituição de 

1891 e ao mesmo tempo a brasilidade republicana, foi a Lapa. Agradece pela Comenda e 

também ao Vice-Prefeito e Secretário da Cultura, Joacir Gonsalves, que se empenhou no 

sentido de conferir essa Comenda, enfim, agradece a assistência, aos senhores Vereadores na 

pessoa do Presidente desta Casa, e mais uma vez, muito obrigado. Com a palavra o Vice-

Prefeito Joacir Gonsalves disse que feliz é a cidade que comemora aniversário reverenciando 

pessoas ilustres e dedicadas, feliz é o povo dessa cidade que reconhece os valores culturais e 

morais de pessoas que trabalham pela ordem, progresso e cultura do país, feliz é a Lapa que 

tem na figura do senhor Mariano Taglianetti um defensor da história, do civismo e bravura, 

uma pessoa dedicada aos feitos heroicos que marcaram esta cidade. Nos seus 250 anos, nada 

mais oportuno do que reunir os Poderes Legislativo e Executivo nesta singela homenagem a 

um brasileiro que tem dedicado a vida a valorizar as lutas, vitórias e conquistas pela pátria. 

Palestrante erudito e profundo conhecedor do assunto, o senhor Mariano revela como poucos o 

cenário do Cerco da Lapa, fato que tanto distinguiu esta terra no mapa político do Brasil, 

pertencente as mais renomadas associações e institutos literários e culturais, em 1989 foi 

escolhido como Advogado do ano por entidades do setor, como já foi mencionado no 

currículo. É Presidente da Associação Paranaense MMDC-32 Heróis do Cerco da Lapa, e 

costuma, por gostar, realizar brilhantes palestras sobre o tema. Com uma vida repleta de 

trabalho cultural foi agraciado com diversas medalhas e honrarias, atestando com isso sua 

influência e relevância nos meios culturais. O Município da Lapa nesse momento se orgulha 

de também prestar a devida homenagem ao senhor Mariano, pois um dos grandes objetivos 

desta administração é justamente o reconhecimento ao trabalho e difusão cultural da história. 

Parabéns a Câmara Municipal pela homenagem e ao ilustre homenageado deixa os 

agradecimentos por levar a história da Lapa para o Brasil. Com a palavra o Prefeito 

Municipal, Paulo Furiati disse que esta cidade tem uma história, e se não for difundida, 

discutida e debatida, se perde hoje nos escaninhos das comunicações rápidas que a tecnologia 

proporciona. Senão houver a presença física na discussão das histórias, elas se perdem nos 

botões dos aparelhos, no consumo imediato de notícias e se perde o rumo daquilo que 

estabeleceu o caráter de um povo. O povo da Lapa, diga-se de passagem, senão é o Exército 

Brasileiro, senão são figuras como o doutor Mariano e algumas outras que reconhecem o papel 

da Lapa no processo histórico da Revolução Federalista, não existiriam. Abrem-se os livros de 

história do Brasil e não se vê uma frase ou uma linha da Revolução Federalista. Não está 

desmerecendo os outros episódios, mas é Emboaba, é Balaiada, aprendeu isso aqui no Colégio 

São José tudo isso e não tinha uma linha sobre a história da Lapa no processo da manutenção 

da República. Respeitando as ideologias que se confrontaram cada um com a sua vontade, mas 

a verdade é que a Lapa teve um papel central nesse processo, e fala isso porque senão são 

figuras como o doutor Mariano que difundem, discutem, que brigam, enfim, que transmitem às 

pessoas o fato histórico que ocorreu a muito tempo e que não é apenas a questão de um papel  
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momentâneo naqueles dias, mas é o efeito do que ocorreu aqui ao longo de todo o processo da 

República. Independente de crenças e ideologias o lapeano tem dentro de si uma cultura, um 

caminho e uma diretriz, dentre tudo isso uma coisa é certa, sabem reconhecer o mérito 

daqueles que dignificam a cidade da Lapa. Conheceu pessoalmente o doutor Mariano não faz 

muito tempo, mas por tudo aquilo que vem sendo feito na discussão, nada mais importante do 

que esse reconhecimento dado pelo Poder Legislativo, pelo Exército Brasileiro, representado 

pelo 15º GAC-AP, e pelo Executivo Municipal com o referendo político dos senhores 

Vereadores, porque cada um recebeu da população uma carta branca pra tomar decisões e essa 

homenagem não teve nenhuma dissensão, portanto todos os representantes do Legislativo 

concordaram bem como o glorioso Exército Brasileiro e o Executivo. Ressalta que estão aqui 

apenas cumprindo com a obrigação de dignificar quem tem que ser dignificado.                                                         

Nada mais a tratar o senhor Presidente encerrou a Sessão agradecendo a presença de todos, 

bem como dos senhores Vereadores, e convocou para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se 

no dia dezoito de junho de dois mil e dezenove, salvo convocação Extraordinária, à hora 

regimental, com a Ordem do Dia a ser definida e publicada posteriormente no site. Sendo o 

que tinha para constar, eu Marilda Bonczkowski, Auxiliar de Secretaria, lavrei a presente Ata 

que após lida e aprovada, será por todos os Vereadores assinada. 
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