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PROJETO DE LEI Nº139/2019 

Câmara Municipal de Apucarana 
Lido na sessão do dia?f, t e{ t {?. 
V~: lº secretário,-.---- 

SÚMULA- Concede o Título de Cidadã Benemérita 
de Apucarana à Sra. MARIA ISABEL 
LOPES, 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 

L E 

Art. 1º Título de Cidadã Benemérita de Apucarana à Sra. MARIA 
ISABEL LOPES, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranense. 

Art.2º A honraria será outorgada a homenageada em conformidade 
com as disposições legais e regimentais pertinentes. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente 
lei em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, em 24\cle agosto de 2019. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

O Projeto de Lei ora proposto visa homenagear através desta Casa de 
Leis, a Sra Maria Isabel Lopes, filha de Francisco Lopes Pineda e Maria Peres Lopes. 

Mãe de Lilian Carla Garcia, Adeli Garcia Júnior, Alexandre Lopes 
Garcia e Lícia Beatriz Garcia Zardo. 

Nascida em Apucarana no dia 28 de outubro de 1946. 

Desde pequena sempre teve gosto por todos os tipos de trabalhos 
manuais, como bordado, pintura em tela, flores em tecido e rosas porcelanizadas, 

corte, costura, jardinagem, trabalhos domésticos, principalmente limpeza e culinária. 

Gostava também de ensinar e brincava de escolinha com os filhos 
dos empregados de seu pai, que tinha uma serraria. 

Com 14 anos e cursando a 4ª série do ginasial, conseguiu seu 
primeiro emprego na prefeitura Municipal como auxiliar de professora. Corrigia as 
tarefas das crianças, incentivava brincadeiras na hora do recreio e sua maior alegria 

era quando faltava uma professora para ser a substituta.Na mesma época aprendeu 
corte e costura e começou a costurar para fora. 

Seu primeiro emprego foi aos 14 anos, como auxiliar de professora 
da Prefeitura Municipal. 

Com 17 anos se casou e com 18 anos teve sua primeira filha. 

Aos 24 anos, depois de ter terminado o curso de professora primária. 

Trabalhou no Conselho Apucaranense de Assistência à mulher, por 
dois anos dando palestras sobre planejamento familiar e prevenção do câncer. 

Após esse período começou a trabalhar em casa com costuras. 
Foi contratada para trabalhar no Centro Social Urbano, em que 

colocou vários projetos sociais em prática, trabalhou no Sesc também e após alguns 
anos resolveu, juntamente com seu filho Júnior abrir seu próprio negócio. 

O negócio se expandiu e começou a ser fabricante de confecção. 
Foi vice-presidente do SIVALE por oito anos; conselheira da ACIA por 

4 anos. Foi vice-presidente da FETAPE, e após, Presidente por 2 anos e nessa época 
conseguiram construir e inaugurar o CENTRO MODA, para a formação de mão de obra 
especializada. Também durante 2 anos foi diretora fundadora do SICOB. 

Em 2005 foi eleita Presidente da ACIA e em 2007 reeleita. 

2 



.• 

" CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná 

Fone: ( 43) 3420- 7000 1 0800-6487002 1 www.apucarana.pr.Ieg.br 

O grande marco foi a transformação do Centro Moda para a 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UFTPR}, entre outros trabalhos 
inovadores oferecidos pela ACIA. 

Seus relevantes serviços prestados à Comunidade apucaranense, 
demonstram o caráter e a integridade desta profissional e mãe de família esmerada. 

Esta Casa de Leis sente-se honrada em homenageá-la. 
Sendo assim, solicitamos o apoio dos nobres edis e a aprovação da 

presente proposição para que a mesma se torne lei. 

Apucarana, 24 de agosto de 2019. 

Gentil Pereirajde Souza Filho 
VEREAbOR 
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