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PROJETO DE LEI Nº 22/2017

Câmara Municipal de Apucarana
Lido na sessão do dia I !-.
Visto: 10 secretário, _

SÚMULA - Concede o Título de Cidadão Honorário de Apucarana
ao Sr. SEBASTIÃO LUIZ FANTE, 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 APUCARANA, SANCIONO A SEGUINTE

L E

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Apucarana ao Sr. SEBASTIÃO
LUIZ FANTE, 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 23 de março de 2017.

~~
s Ortiz Leugi

VEREADOR
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EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS

Sebastião Luiz Fante é filho de Luiz Fante e Betelli
Sophia Fante, é o mais novo de 07 irmãos.
Nasceu em 11 de janeiro de 1957 na cidade de Novo Itacolomi.
Começou sua atividade profissional trabalhando em Itacolomi, em uma
selaria de seu irmão.

Por volta de seus 18 anos veio para a cidade de
Apucarana servir o quartel.
Trabalhou por um período na tapeçaria Biazzi, depois banco Bradesco por
18 anos e atuou no sindicato dos bancários.
Casou-se aos 29 anos com Amália Christina Carleto Fante, com quem teve
03 filhos. Trabalhou também no ramo de imobiliária e teve um
estabelecimento comercial, uma padaria.

Nesta época a cidade estava crescendo muito no ramo
do boné e surgiu a oportunidade de abrir uma empresa de aviamentos
para boné em sociedade com seu cunhado e assim surgiu a Dicatex.
Hoje a empresa Dicatex é consolidada e tem forte parceria com
fornecedores da China e importa sua própria marca, ele faz parte de um
grupo de empresas entre elas: Braço Forte uniformes, Aline Plast, Tecitex,
Grife Company , TNT Paraná e Espaço da Casa.
Todas estas empresas estão consolidadas em Apucarana, gerando
empregos e renda para o Município.

Sebastião Luiz Fante tem um papel muito importante
na comunidade apucaranense, primeiramente por participar de entidades
como ACIA, faz parte da diretoria e Rotary clube Cidade Alta.
Sempre participou de ações sociais, se destacando em eventos solidários.

Este título de cidadão Honorário será uma homenagem
justa a alguém que mesmo não sendo nascido em nossa cidade passa a ser
filho da terra por méritos já descritos e por acreditar no potencial de
nossa cidade e no valor, da nossa gente.

peç9 este voto de reconhecimento aos meus parceiros
vereadores e vereador~
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