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PROJETO DE LEI Nº112/2019 

SÚMULA: Concede COMENDA CIDADE ALTA DE 
MÉRITO PROFISSIONAL APUCARANENSE 
ao Sr. LUIZ KATSUTOSHI HIROSE, como 
especifica e dá outras providências. 

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. 12 - Concede COMENDA CIDADE ALTA DE MÉRITO PROFISSIONAL 
APUCARANENSE ao Sr. LUIZ KATSUTOSHI HIROSE. 

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 23 de junho de 2019. 

~gi 
VEREADOR 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

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: 

Luiz Katsutoshi Hirose atua na área da construção civil e é também 

economista e administrador de empresas. Natural de ltuverava (SP), é casado com 

Amélia Hirose, tem três filhos e quatro netos. 

Em Apucarana, onde chegou ainda criança, foi auxiliar de 

contabilidade, chefe de departamento pessoal e chefe de escritório de várias 

empresas. Depois de montar a Construtora Hirose, edificou mais de 600 unidades, só 

em Apucarana. É desportista, com interesse especial pelo futsal e pelo futebol. O 

Veterano Atlético Clube Apucarana (Vaca) é uma de suas grandes paixões. 

É membro da diretoria da APAE há mais de vinte anos, estando 

também à frente de vários outros projetos sociais. 

A sua contribuição para o desenvolvimento empresarial, econômico e 

social foram muito importantes para o nosso Município. 

Sr Luiz, não é só um exemplo de pessoa empreendedora , mas 

também merece esta honraria pela forma apaixonada como se dedica às questões 

sociais e comunitárias. 

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. 

L\)J)~\v~· 
Lucas Ortiz Leugi 

VEREADOR 


