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PROJETO DE l.EI N220/2019 

SÚMULA: Concede o Título de Cidadã Honorária de 
Apucarana à Srª RAQUEL CARNASCIALLI 
SWAIN 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 GENTIL PEREIRA 
DE SOUZA FILHO, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, 
OBEDECENDO AO DISPOSTO NO INCISO V, 
ARTIGO 55 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 
APUCARANA, SANCIONO A SEGUINTE 
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Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadã Honorária de Apucarana à Srª 
RAQUEL CARNASCIALLI SWAIN, 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 18 de fevereiro de 2019. 
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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 adoção da medida proposta, nos termos 
que se seguem: 

RACHEL CARNASC/ALI SWAIN, nascida em Curitiba, no dia 26 de 
outubro de 1921, neta de imigrantes italianos vindos da região da Toscana.Casou-se 
com HAYTON LEE SWAIN em Curitiba, em 25 de outubro de 1941.Em 1° de fevereiro de 
1949 o casal chegou em Apucarana onde fixou residência, trazendo as filhas Silvia 
Maria e grávida de Celia. Rachel acompanhou o marido, DR. Hayton, e junto com ele 
dedicou-se com toda sua força e fibra a esta cidade de Apucarana, que faz questão de 
sempre reverenciar. Aqui nasceram seu filho Hayton Filho; seus netos Denise, Dante, 
Dalton, Douglas, filhos da Sílvia Maria e Dante; Fernando, Renanzinho, Luís Augusto, 
filhos da Célia com Renan Ganem; Hayton Neto e Helton, filhos do Hayton Filho e de 
Maria Tereza Gonçalves da Motta. Dona Rachel tem 14 bisnetos, sendo: Sthephanie, 
Raphael, Sarah, David Matheus, lsabelly Vitoria, João Gabriel, Bruno Henrique e 
Enrico(netos da Silvia Maria) ; Beatriz, Fernando Filho, Luisa, João e Pedro(netos da 
Célia) e Lucas( neto do Hayton).Sempre ombreada ao Dr. Hayton, dedicou-se às causas 
sociais, em especial no Rotary Club, na Associação das Senhoras de Rotarianos, onde 
ocupou o cargo de secretária, tesoureira e presidente! Auxiliou, incansavelmente, o 
marido na formação do Lar "Paul Harris" para abrigar crianças órfãs. Pertence também 
, até a presente data ,ao Gremio das Violetas, (fundado por volta de 1958) sras. que 
auxiliam pessoas necessitadas! 

Dona Rachel cativou incontáveis amizades nessa cidade que tanto 
ama, como fruto de sua peculiar gentileza e seu notável carisma. 

Foi assim que assumiu com orgulho a cidadania de Apucarana, 
lutando sempre pelo seu crescimento nesses 70 anos em que aqui vive, completados 
no último dia 1º de fevereiro. 

Pela bela história de sua trajetória e formação , em especial pelo 
relatado acima, é de se conceder o Título de Cidadão Honorário. 

Nesse sentido, apresentada a devida justificativa, solicitamos o 
parecer favorável das comissões pertinentes, ~em como o voto favorável em plenário 
para a aprovação dessa honraria a quem rnet 


