
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná

Fone: (43) 3420-700010800-64870021 www.apucarana.pr.leg.br

PROJETO DE LEI Nº.S9/2017
Câmara Municipal de Apucarana
lido na sessão do dia,_J---J-_
Vistg;1°~ftirio __ --_

SÚMULA- Concede o Diploma de Méritos em
Tarefas Comunitárias de Apucarana ao
GRUPO TÊXTIL APUCARANA pelos 50
anos de relevantes serviços prestados à
comunidade
especifica.

apucaranense, como

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO
PARANÁ, APRECIOU E APROVOU, PROJETO DE LEI DE
AUTORIA DO VEREADOR RODOLFO MOTA DA SILVA 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 Diploma de Méritos em Tarefas Comunitárias de
Apucarana ao GRUPO TÊXTIL APUCARANJ\ pelos 50 anos de relevantes serviços
prestados à comunidade apucaranense.

Art. 2º - A entrega do Diploma 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 a entidade homenageada.

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

Sala das Sessões, em 14 de junho de 2017.

4fJ!:.-::
VEREADOR
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JUSTIFICATIVA

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:

Foi veiculada reportagem sobre o Grupo Têxtil Apucarana no Jornal Tribuna do
Norte em 08/07/2017, sendo que a reportagem demonstra claramente as razões para
uma concessão de honraria à esta nobre empresa, razão pela qual passa-se a transcrever
o texto publicado no jornal susodito:

"Com 50 anos de atuação, marcados por posicionamentos que anteciparam às
modernas tendências de gestão corporativa e focado nos clientes, o Grupo Têxtil
Apucarana hoje é uma referência nacional nos segmentos têxtil, posicionando-se como
a maior corporação verticalizada do setor têxtil paranaense.

Aliando-se a uma história familiar voltado para o futuro, o Grupo Têxtil
Apucarana renova, a cada dia, a confiança no Brasil e na capacidade empreendedora
dos brasileiros.

Iniciado em 1967 pela família Felipe, o Grupo Têxtil Apucarana reflete a pujança
dos imigrantes que fizeram a história social, política e econômica do País.

Através de um árduo trabalho e de uma visão que vislumbrava no Brasil um
celeiro de novas oportunidades, o Grupo, que começou como um pequeno cotonificio,
hoje é composto pela Ital - Fiação e Tecelagem e Paranatex Têxtil, conglomerado que
possui um dos mais modernos complexos de fabricação têxtil do país. Também fazem
parte do Grupo, a E.F. Agropecuária, as Lojas Paranatex, a Imobiliária e Construtora
Refúgio e transportadora Caracol, com um quadro de cerca de 650 funcionários.

Mesmo com as sucessivas oscilações da economia brasileira, o Grupo Têxtil
Apucarana apostou na manutenção dos investimentos e no incremento de uma
administração sólida e alinhada com as necessidades do mercado.

A Paranatex é uma empresa totalmente verticalizada, a partir de sua matéria
prima, o algodão, todos os processos necessários para o produto final se concentram
dentro da empresa.

Investindo em tecnologia e qualidade, podem oferecer sempre um produto
impecável, com preço acessível e competitivo, priorizando sempre o resultado e a
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segurança no processo. Contam com uma equipe altamente qualificada, presente no dia
a dia e sempre prontos para enfrentar todos os desafios da indústria têxtil.

A Ital - Fiação e Tecelagem e a Paranatex Têxtil do Grupo, uma das mais
modernas do país e a única do Estado do Paraná a deter todas as fases do processo
produtivo, desde afiação e tecelagem até o acabamento final do tecido.

Atualmente, as empresas produzem 800 toneladas de fio e mais de 1.8 milhões de
metros de tecidos por mês. Um portfôlio de produtos exclusivos é oferecido aos clientes
do Brasil e exterior.

Trabalham basicamente com produtos 100% algodão, a área têxtil do Grupo
atende todos os segmentos do mercado confeccionista, aí incluído a liderança no
fornecimento de tecidos para a indústria e bonés, além de abastecer os setores de
moda, uniformização, calçadista, decoração efio retorcido.

Pelo estudo do mercado em expansão, descobriu-se oportunidade em uma nova
fronteira e em 2015 foi aberta loja no Paraguai" (texto adaptado).

Assim, por todo o exposto acima, bem como pelo notório saber da importância
deste grupo para a cidade de Apucarana, é questão de lídima justiça a concessão desta
honraria ao Grupo Têxtil de Apucarana.

RODOLFO MOTA

VEREADOR - PSD
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