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PROJETO DE LEI N2 58/2018 

Ornara Municipal de Apucarana 
Lido na sessão dodja.j 

Visto: l'secretário 
SÚMULA: Concede o Título de Cidadão Honorário de 

Apucarana ao DR. MATEUS DIAS DE 

MOURA, 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. 19  - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Apucarana ao DR. 

MATEUS DIAS DE MOURA, pelos relevantes serviços prestados à comunidade 

apucaranense. 

Art. 29  - 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. 39 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em 

vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, em 08 de Maio de 2018. 
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L cas Ortiz Leugi 

VEREADOR 
C;T1ara MniciPaI de 

Apucarana 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Atendendo ao disposto no Regimento Interno desta casa 

parlamentar, passo a apresentar a justificativa, com a exposição dos motivos de mérito 

que fundamentam a adoção da medida proposta, nos termos que se seguem: 

Mateus Dias de Moura, nasceu em Iguatemi, São Paulo no dia 27 

de abril de 1956, filho de Bento Dias de Moura e Albertina da Silva Moura, seu pai 

sitiante e farmacêutico, sua mãe, dona de casa, segundo filho de 11 irmãos. 

Seu pai faleceu quando ele tinha 17 anos e iniciava o curso de 

medicina na UEL, Se formou em 1979, casou-se com Cássia Regina de Sá Telles Moura, 

tiveram 04 filhos, no inicio de sua formação trabalhou em Ibiporã. 

Em 1982 iniciou sua carreira em Apucarana no Hospital da 

providencia e sempre atendeu com muita dedicação seus pacientes e os idosos do lar 

São Vicente de Paula visitando-os semanalmente durante esses 36 anos. Chefe da UTI 

do Hospital da Providência e sempre se dedicou e luta pela conscientização e prática 

da doação de órgãos o qual é responsável por excelentes resultados de doações em 

Apucarana e no Paraná. 

Especialista em clínica Geral e cardiologista, participando sempre 

de vários cursos de atualização em sai área. Uma pessoa humana que sempre vê o 

paciente com humildade, carinho e respeito. 

Nesse sentido, apresentada a devida justificativa, solicito o parecer 

favorável das comissões pertinentes, bem como o voto favorável em plenário para a 

aprovação dessa honraria a quem merece. 

Lucas Ortiz Leugi 

VEREADOR 


