PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 010 /2016
“Concede Título de Cidadão Iperoense”
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A Câmara Municipal de Iperó, no
uso de suas atribuições legais,
aprova

e

a

Mesa

Promulga

o

seguinte Decreto Legislativo:

Artigo 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Iperoense ao Sr. José Luiz
Fabrício pelos relevantes serviços prestados ao Município.
Parágrafo Único – O Diploma referente ao presente Título será entregue em
sessão solene a ser previamente marcada pela Mesa Diretora da
Câmara.

Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta do
orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões “Grácio Antonio Vieira” 29 de fevereiro de 2016.

Valéria Regina Matheus de Souza
Vereadora

BIOGRAFIA

José Luiz Fabrício, nascido em 13 de Abril de 1956, na cidade de São
Paulo, filho de Sebastião Fabrício e Anna Paturalski Fabrício, casado com
Marilande Fagionato, com a qual tem três filhos: Dennis Vinicius Fabrício, Anna
Paula Fabrício, Giovanna Fagionato Fabrício.
Inicio sua carreira como gerente de vendas da filial do Rio de Janeiro
exercendo a função durante 4 anos. Após, veio para São Paulo, deu inicio a
estrutura da divisão de tecidos para decoração, após 2 anos assumiu a gestão
de vendas e marketing, e com a produção assumiu o setor produtivo de
logística, suprimentos e informática. Em 1995 deu inicio junto com a empresa
Artefacto na cidade de Iperó, solicitou o seu afastamento da área comercial e
marketing a fim de melhorar e estruturar a nova unidade e assim permanece
até hoje.
Fez uma parceria junto com Senai e Sebrae onde cerca de 150 alunos
trabalhava como menor aprendiz na área de mercearia ao completar os 18
efetivava como funcionário da empresa Artefacto.
Por todo o trabalho desenvolvido em nossa cidade, que adotou como
sua, pelo seu brilhante exemplo de dedicação, hoje através deste título, temos
a oportunidade de prestar nossos reconhecimentos e de homenagear o Sr.
José Luiz Fabricio, acolhendo-o como Cidadão Iperoense.

Valéria Regina Matheus de Souza
Vereadora

