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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA  Nº 347/2022

 

Concede o Título de Cidadão Honorário do Estado do Paraná 
ao Senhor José Clementino de Sousa Filho.

 

 

 

Art. 1º Concede o Título de Cidadão Honorário do Estado do Paraná ao Senhor José Clementino de 
Sousa Filho.

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Curitiba, 26 de julho de 2022.

 

 

 

ADEMAR LUIZ TRAIANO 
Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA

 

José Clementino de Sousa Filho nasceu no dia 13 de outubro de 1955 na zona rural de Araçatuba, 
cidade localizada no Estado de São Paulo. De família humilde de origem nordestina, é o 5º filho de Maria Bertolina e 
de José Clementino.

José Clementino de Sousa Filho começou a trabalhar muito cedo na agricultura familiar, aos oito anos 
de idade, e assim foi até os dezoito anos. Por esta razão somente aos 16 anos José foi alfabetizado.  

Aos 18 anos de idade migrou do interior para a capital, com o objetivo de ter uma vida melhor. Já na 
cidade de São Paulo começou a trabalhar como ajudante de caminhoneiro em uma distribuidora de combustível. Neste 
período também começou o curso técnico em mecânica. Trabalhava de dia e estudava de noite.  

Já com uma nova profissão ingressou no ramo metalúrgico, exercendo as atividades de ajustador, 
ferramenteiro e desenhista projetista.  

Na crise dos anos 80, sem emprego, José passou a trabalhar como vendedor ambulante, oferecendo 
roupas e panelas de porta em porta.  

Na sequencia José voltou ao mercado de trabalho e, após doze anos, em 1995, teve a ideia de fundar 
uma empresa de inspeção chamada Tequaly, com o slogan “soluções de qualidade”, o que ocorreu em fevereiro de 
1996.

No ano de 1998 a Tequaly passou a fabricar equipamentos sob encomenda. Em 2005, além de 
fabricar, a Tequaly passou a realizar a manutenção e, na sequencia, a montagem de equipamentos. Em 2014 o 
empresário uniu todos estes serviços e criou a Soluções 360º, que atende empresas do início ao fim de um projeto.

Já em 2017, após a aquisição de uma empresa de engenharia, o empresário José Clementino de 
Sousa Filho passou a trabalhar atendendo todas as necessidades que indústrias de processo necessitam, desta forma, 
a empresa mudou para um espaço com mais de 100 mil m² de área. Chama atenção o fato de que neste mesmo lugar 
José Clementino exerceu a atividade de operário, trabalhando no chão de fábrica.  

Atualmente a Tequaly passa por um processo de reposicionamento da marca no mercado, com 
grandes mudanças visuais e verbais, com o objetivo de intensificar ainda mais o trabalho realizado há mais de 26 
anos. A empresa possui um quadro de 1.500 colaboradores, todos altamente qualificados nas mais diversas áreas de 
atuação, que executam suas atividades dentro e fora de um extenso complexo fabril.  
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A empresa paranaense Tequaly atua em dezessete estados do Brasil e dois países da América 
Latina, além de possuir parcerias estratégicas na Ásia e na América do Norte.  

José Clementino de Sousa Filho é atualmente Presidente da Tequaly, empresa considerada hoje 
como sendo uma das principais fornecedoras do mercado industrial brasileiro. Há mais de vinte anos José Clementino 
de Sousa Filho preserva cuidadosamente a história industrial da organização e ao mesmo tempo inspira os líderes de 
diversas gerações a se desenvolverem.

Tendo em vista a sua trajetória e a sua forte contribuição para o desenvolvimento do setor industrial 
paranaense, José Clementino de Sousa Filho faz jus ao Título de Cidadão Honorário do Estado do Paraná.

 

DEPUTADO ADEMAR TRAIANO

Documento assinado eletronicamente em 21/07/2022, às 11:33, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 347 e o 

código CRC 1A6D5D8D4F0D9CC
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

                                A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de
Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, NÃO CONSTA decisão judicial
condenatória com trânsito em julgado* em nome de JOSE CLEMENTINO DE SOUSA
FILHO.

N° 78394242022

Observações:

1) *Certidão expedida nos termos do Art. 20, Parágrafo Único do Código de Processo Penal. “Nos atestados de
antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à
instauração de inquérito contra os requerentes”;
2) Certidão expedida gratuitamente por meio da Internet em conformidade com a Instrução Normativa nº 005/2008-
DG/PF;
3) Esta certidão foi expedida com base nos dados informados e somente será válida com a apresentação de
documento de identificação para confirmação dos dados;
4) A autenticidade desta certidão DEVERÁ ser confirmada na página da Polícia Federal, no endereço
(http://www.pf.gov.br)
5) Esta certidão é válida por 90 dias.

Brasília-DF, 14:57 de 20/07/2022

78394242022
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INFORMAÇÃO Nº 5773/2022

 

 

LIDERANÇA DO BLOCO PSD/MDB

 

 

O Deputado que o presente subscreve, na qualidade de Líder do Bloco PSD/MDB, autoriza a 
utilização da cota paratidária, para aprovação de Projeto de Lei para Concede o Título de Cidadão Honorário do 
Estado do Paraná ao Senhor José Clementino de Sousa Filho, assinado pelo Deputado Ademar Luiz Traiano.

 

 

Deputado Estadual MARCIO NUNES 
Líder do Bloco PSD/MDB

DEPUTADO MARCIO NUNES

Documento assinado eletronicamente em 25/07/2022, às 13:20, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 5773 e o 

código CRC 1D6B5E8E4F1B1EC
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INFORMAÇÃO Nº 5795/2022

 

 

 

Informo que esta proposição foi apresentada na Sessão Ordinária do dia 25 de julho de 2022 e foi 
autuada como Projeto de Lei nº 347/2022.

 

 

 

Curitiba, 25 de julho de 2022.

 

 

Camila Brunetta 
Mat. 16.691

CAMILA BRUNETTA SILVA

Documento assinado eletronicamente em 25/07/2022, às 13:50, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 5795 e o 

código CRC 1A6D5E8C7B6A7EC
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INFORMAÇÃO Nº 5800/2022

 

 

 

Informo que, revendo nossos registros em busca preliminar, constata-se que a presente proposição 
não possui similar nesta Casa.

 

 

 

Curitiba, 25 de julho de 2022.

 

 

Danielle Requião 
Mat. 16.490

DANIELLE REQUIAO

Documento assinado eletronicamente em 25/07/2022, às 14:07, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 5800 e o 

código CRC 1C6D5E8D7A6E8BA
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DESPACHO - DL Nº 3730/2022

 

 

Ciente;

Encaminhe-se à Comissão de Constituição e Justiça.

 

Dylliardi Alessi  
Diretor Legislativo

DYLLIARDI ALESSI

Documento assinado eletronicamente em 25/07/2022, às 18:23, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 3730 e o 

código CRC 1C6D5E8B7F6B9DB
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PARECER DE COMISSÃO  Nº 1754/2022

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PARECER AO PROJETO DE LEI 347, DE 2022

 

Deputado Autor: Ademar Traiano.

Concede o Título de Cidadão Honorário do Estado do Paraná ao senhor José 
Clementino de Sousa Filho.

 

CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Lei Estadual 13.115, de 14 de 
fevereiro de 2001. Presentes os requisitos legais.

PARECER FAVORÁVEL. 

 

            O Projeto de Lei em exame, observado o disposto na Lei Estadual 13.115, de 14 de fevereiro de 2001, para a 
concessão de Títulos de Cidadão Honorário e de Cidadão Benemérito do Estado do Paraná, tem por objeto conceder o 
Título de cidadania honorária ao senhor José Clementino de Sousa Filho.

 

            O homenageado de fato faz jus à honraria.

 

            Nascido em Araçatuba, construiu sólida carreira empresarial no Paraná, gerando desenvolvimento econômico, 
emprego e renda.

 

            É sócio fundador da Tequaly que atua no mercado interno desde 1995 e hoje também tem atuação no mercado 
internacional, apoiando o setor industrial. 

 

            A Lei 13.115, de 14 de fevereiro de 2001 dispõe:

 

            “Art. 1º O título de Cidadão Honorário ou de Cidadão Benemérito será concedido à pessoa com reputação 
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ilibada e conduta pessoal e profissional irrepreensíveis que tenha prestado relevantes serviços de abrangência 
estadual e de contribuição significativa para todo Estado do Paraná e que satisfaça ao menos 4 (quatro) das seguintes 
condições:

 

            I – contribuição ao desenvolvimento das ciências, letras, artes ou da cultura em geral;

            II – ação destacada na área de filantropia ou em favor de obras sociais;

            III – biografia com registro de postura ética e respeitosa na defesa dos postulados democráticos, das 
instituições nacional e da cidadania;

            IV – notório conhecimento e saber na área de atuação;

            V – publicação de abrangência estadual em periódicos, jornais, revistas ou outros meios de comunicação.”

 

            O homenageado preenche os requisitos do artigo primeiro da legislação acima referida. Os seus 
empreendimentos conquistaram solidez no mercado nacional e internacional porque sempre primaram por buscar 
métodos de trabalho cientificamente desenvolvidos, priorizando a inovação e o respeito ao desenvolvimento humano, 
especialmente dos respectivos funcionários. Hoje são 1.500 funcionários.

 

            O desenvolvimento econômico é fundamental aliado do desenvolvimento social. Não se vislumbra um país 
onde se tenha desenvolvimento social sem empresas e empresários irmanados em princípios de respeito aos direitos 
da pessoa.

 

            Nessa linha, o homenageado possui, além de forte atuação no mercado empresarial, presença no cenário 
social.

 

            Como exemplo, citamos que o empresário é há anos o tesoureiro da Escola Mercedes Stresser, que atende 
360 alunos com necessidades especiais, em Curitiba. Participa de forma ativa da construção da nova sede da 
instituição, que será concluída em 2022 e atuou em campanhas para a arrecadação de fundos para viabilizar essa 
importante obra.

 

            A Escola Mercedes Stresser foi fundada em 1961 e tem como mantenedora a Associação de Assistência ao 
Excepcional do Paraná, atendendo jovens e adultos a partir dos 15 anos. A maioria dos alunos vem de famílias em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica e cultural, cujas famílias tem renda de até três salários mínimos.
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            O senhor José Clementino abraçou essa causa há muitos anos e vem contribuindo para melhorar a qualidade 
de vida dos alunos da Escola Mercedes Stresser.

 

            No dia 21 de setembro de 2022, em reconhecimento ao trabalho social que realiza com as crianças especiais 
de Curitiba, o senhor Clementino de Souza Filho, foi agraciado com a Comenda da Ordem da Luz dos Pinhais, maior 
honraria conferida pelo Município de Curitiba às pessoas que se destacam no trabalho em favor da comunidade.

 

            O homenageado foi trabalhador no chão da fábrica e despontou no mercado empresarial com muito trabalho, 
sua biografia mostra força e determinação.

 

            O projeto de lei em exame está adequado às disposições regimentais e legais e o homenageado tem biografia 
invejável e muito honra o Estado do Paraná com sua atuação.

 

            Diante do exposto, apresentamos PARECER FAVORÁVEL à constitucionalidade, legalidade, adequação 
regimental do Projeto de Lei nº 347, de 2022. 

            Curitiba, 18 de outubro de 2022.

 

 

Deputado Nelson Justus

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

 

 

Deputado Natan Sperafico

RELATOR
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DEPUTADO NATAN SPERAFICO

Documento assinado eletronicamente em 18/10/2022, às 17:04, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 1754 e o 

código CRC 1F6E6C6C1B2F3AF
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INFORMAÇÃO Nº 6595/2022

 

 

 

 

Informo que o Projeto de Lei n° 347/2022, de autoria do Deputado Ademar Luiz Traiano, recebeu 
parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça. O parecer foi aprovado na reunião do dia 18 de outubro de 
2022.

O projeto está em condições de prosseguir seu trâmite.

 

Curitiba, 20 de outubro de 2022.

 

Maria Henrique de Paula 
Mat. 40.668

 

MARIA HENRIQUE

Documento assinado eletronicamente em 20/10/2022, às 11:15, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 6595 e o 

código CRC 1F6E6C6F2C7C5CE
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DESPACHO - DL Nº 4281/2022

 

 

Ciente;

Encaminhe-se à Diretoria de Assistência ao Plenário.

 

 

Dylliardi Alessi  
Diretor Legislativo

DYLLIARDI ALESSI

Documento assinado eletronicamente em 24/10/2022, às 12:26, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 4281 e o 

código CRC 1F6A6B6A2E7D5BF
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