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PROJETO DE LEI 1\12  80/2018 

CniaÍa MunidPat de Apucarana 

Udo na sessão do 

V; 10 

SÚMULA- Concede o Diploma de Méritos em Tarefas 

Comunitárias de Apucarana, ao Sr. JOSÉ 

KREMER, 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 ANTONIO 

MARQUES 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 1 

Art. 12 - Fica concedido o Diploma de Méritos em Tarefas Comunitárias de 

Apucarana, ao Sr. JOSÉ KREMER, pelos relevantes serviços prestados à comunidade 

a p u cara n e n se. 

Art. 22 - 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 o homenageado. 

Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em 

vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, em 22 de junho de 2018. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Atendendo ao disposto no Regimento Interno desta casa 

parlamentar, passamos a apresentar a justificativa, com a exposição circunstanciada 

dos motivos de mérito que fundamentam a homenagem proposta, nos termos que se 

seguem: 

Sr. José Kremer nasceu em Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São 

Paulo, no dia 07 de fevereiro de 1929. Com  16 anos de idade veio para o Paraná, na 

cidade de Cambará, onde conheceu sua esposa Elza Palharim e com 22 anos casou-

se.No dia 10 de junho veio fazer o batizado de uma criança no Distrito de Vila Reis, 

gostou do lugar e dez dias depois veio de mudança com a esposa e seus três filhos. 

No Bairro, na época tinha somente 20 casas, não tinha água, nem 

energia elétrica, hoje Sr José Kremer, está com 89 anos, tem 05 filhos, 15 netos, 13 

bisnetos, e conhece todos da comunidade, pioneiro que ama o Bairro e quer viver até 

seus últimos dias. Homem presente na comunidade, sempre ajudando a todos, e é 

considerado uma referência no Distrito da Vila Reis. 

Nesse sentido, apresentada a devida justificativa, solicitamos o 

parecer favorável das comissões pertinentes, bem como o voto favorável em plenário 

para a aprovação dessa honraria a quem merece. 


