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PROJETO DE LEI N2 178/2018
SÚMULA: Concede o Título de Cidadão Honorário de
Apucarana ao Sr. Ildefonso Metta, 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 RODOLFO MOTA
DA SILVA E 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

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Apucarana ao
Ildefonso Metta, 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 03 de dezembro de 2018.

Rodolfo Mota da Silva
VEREADOR
Antonio Marques da Silva
VEREADOR
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JUSTIFICATIVA
Ildefonso Metta, nascido em 11 de maio de 1940, na cidade de
ltápolis, Estado de São Paulo, é filho de Angelo Metta e Tereza Guanho Metta.
Em Abril de 1951, mudou-se para Apucarana, pois seu pai começou
trabalhar na madeireira do "Senhor Pedro Maia", morando com a família nas
proximidades desta mesma madeireira.
Estudou no "Colégio Santos Dumond" e neste mesmo período, com
11 anos, teve seu primeiro emprego na Fábrica de Vassouras Apucarana, do
proprietário "Virgílio Cago".
Posteriormente trabalhou em farmácia e alfaiataria, se fixando aos
16 anos na Ford na função de mecânico, passando depois por outras oficinas de
caminhões como o "Alfa Romeu". Porém, em 1963, trabalhando como mecânico de
trator na "Massey Ferguson" teve a oportunidade de fazer um curso de especialização
no estado de São Paulo, se tornando um dos principais mecânicos da marca na região.
Com a saída da empresa de Apucarana para Mandaguari e a vontade
de permanecer morando em Apucarana e recém casado com dona "MARIA CORDEIRO
DE CARVALHO METIA", decidiu pedir demissão.
Logo depois recebeu o convite do Sr. Osmar Amaral, que estava com
dificuldades em achar mão de obra especializada na montagem dos aparelhos da
empresa "Nortox". Consequentemente fez outro curso de especialização na Siemens
do Brasil sobre manutenção de quadros eletrônicos fabricados pela empresa.
No entanto, em uma de suas idas a São Paulo, conheceu a
"Roselândia", situada entre as cidades de Cutia e ltapevi, onde comprou 10 mudas de
rosas e plantou no fundo do quintal de sua casa. Durante 4 anos, com a vontade de
aprender mais, fazia testes de enxertia, colheita, etc. Até que no ano de 1970, pediu
dispensa da empresa "Nortox", vendeu sua casa no bairro da Vila Nova e comprou um
pedaço de terra, ainda sem desmatar onde atualmente é parte do Contorno Sul de
Apucarana.
Chegou ali com sua esposa e 3 filhos pequenos, sendo eles: Carlos
Roberto Metta; Luis Carlos Metta e José Angelo Metta. Nesta mesma propriedade
rural, onde reside até os dias de hoje, nasceram ainda os filhos Sérgio Henrique Metta;
Marcos Aurélio Metta e Ildefonso Metta Júnior.
Com a experiência adquirida naqueles primeiros 4 anos de testes
com as rosas, decidiu ser produtor de flores, começando seu primeiro plantio com 10
mil roseiras, logo passando para 20 mil.
Vendia toda a produção em feiras e para pessoas conhecidas,
somente depois de algum tempo conseguiu começar a vender para floriculturas, sendo
que a partir daí foram aumentando as floriculturas, alcançando algumas nas cidades de
Arapongas, Londrina e Maringá, posteriormente Paranavaí e Campo Mourão.
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Devido ao aumento de clientes resolveu diversificar a produção,
começando a produzir gladíolos (palma), Gérberas e Crisântemo gigantes.
Por sempre se dedicar e investir em qualidade, com o passar dos
anos Ildefonso começou a ser referência dentro do Estado do Paraná e até mesmo no
Brasil, recebendo a visita de produtores Holandeses que estavam no início da
conhecida cidade de Holambra, capital das flores no Brasil. Atualmente, é o segundo
maior produtor de Gérberas do Brasil e o terceiro de Crisântemos gigantes.
pegaram
produção
vaso para
redes de
unidades.

Mantendo todos seus 6 filhos trabalhando juntos, aprenderam e
gosto pela produção de flores, dando continuidade e aumentando a
do pai. Por volta do ano de 1990, começou a produção de crisântemo no
a data de dia das mães e finados, atendendo floriculturas e principalmente
supermercados e funerárias. A primeira produção foi de apenas 10 mil

Hoje, seus 6 filhos estão casados e Ildefonso já tem 14 netos, sendo
que os mais velhos já trabalham dando sequência na produção de flores. Com toda
família envolvida, aumentaram as variedades cultivadas, e já passam de 10 qualidades,
dentre as quais: Gérberas, Tango, Aster, Crisântemo de Vaso, Kalanchoe, Calandiva,
Muda De Rosas Envasadas, Crisântemo De Corte, entre outras flores temporárias.
Já há alguns anos atua no mercado atendendo grandes redes de
Supermercados como "Super Muffato" e "Cidade Canção", além de funerárias como o
"Sistema Prever". No ano de 2018 a produção de crisântemo para o dia das mães foi
de 70 mil unidades e para finados 275 mil unidades, alcançando assim o posto de
maior produtor de crisântemos de vaso do Sul do Brasil.
Hoje, Ildefonso passa suas experiências para os filhos e netos que
estão dando sequência a essa profissão que envolveu tanta dedicação e amor. Mas
todo esse trabalho não lhe tira a oportunidade de se dedicar aos hobbies de
aeromodelismo e coleção de orquídeas da espécie Cattleya.
Com toda essa formidável história de trabalho e de vida, em especial,
por ser responsável em projetar o nome do Município de Apucarana para todo o
território nacional no seguimento de produção de flores, Ildefonso Metta merece ser
reconhecido como Cidadão Honorário dessa cidade.
A honraria é justa, importante e necessária, por isso, ante o exposto,
pede-se aos nobres pares desta Casa Legislativa a aprovação do referido Projeto de Lei.
Apucarana, 28 de novembro de 2018.

Rodolfo Mota da Silva
VEREADOR
Antonio Marques da Silva

VEREADOR

