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PROJETO DE LEI N226/2018 

SÚMULA— Concede o Diploma de Méritos em 

Tarefas Comunitárias de Apucarana ao 

COLÉGIO AGRÍCOLA ESTADUAL 

MANOEL RIBAS, em comemoração aos 

60 anos de relevantes serviços 

prestados no Município de Apucarana, 

como especifica. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO 

PARANÁ, APRECIOU E APROVOU, PROJETO DE LEI DE 

AUTORIA DE MAURO BERTOLI E OUTROS--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. 1 - Fica concedido o Diploma de Méritos em Tarefas Comunitárias de 

Apucarana ao COLÉGIO AGRÍCOLA ESTADUAL MANOEL RIBAS, em comemoração aos 

60 anos de relevantes serviços prestados no Município de Apucarana. 

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 a entidade homenageada. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em 

vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICATIVA 

Atendendo ao disposto no Regimento Interno desta casa 

parlamentar, passo a apresentar a justificativa, com a exposição circunstanciada dos 

motivos de mérito que fundamentam a adoção da medida proposta, nos termos que 

se seguem: 

O Colégio Agrícola Estadual Manoel Ribas é uma instituição de 

ensino localizado em Apucarana, o qual oferece cursos de nível técnico nas áreas de 

agricultura, pecuária, meio ambiente. 

Este ano, no dia 2 de abril deste ano, a instituição completará 60 

anos e ocorrerá uma programação especial incluindo um culto ecumênico e uma 

solenidade de homenagens a ex-diretores, professores, alunos e autoridades", neste 

sentido nós, do Poder Legislativo, teremos a honra e oportunidade de homenagear o 

trabalho tão edificante realizado. 

O Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Manoel Ribas de 

Apucarana é tradição, há quase 60 anos formando técnicos para o mercado de 

trabalho. 

Os alunos têm a oportunidade de conciliar a teoria com a prática na 

escola-fazenda, através de laboratórios e campos experimentais. Os profissionais da 

educação, os técnicos e toda a equipe ligada à escola está capacitada a transmitir 

novas tecnologias, mantendo os alunos atualizados e capacitados para desenvolver 

trabalhos técnicos em suas propriedades de origem ou para o mercado de trabalho, 

contribuindo para o desenvolvimento sustentável da agropecuária nacional, podendo 

atuar nos diversos segmentos: Cooperativas, Instituições públicas e privadas, 

consultorias, Assistência Técnica, entre outros. E quanto ao Meio Ambiente, atuar na 

prestação de serviço de consultoria em órgãos públicos, empresas privadas, ONGs e 

órgãos que administram parques e reservas ambientais. 

Pela bela história desta instituição de ensino e formação , em 

especial pelo relatado acima, é de se conceder o Diploma de Méritos em Tarefas 

Comunitárias de Apucarana. 

Nesse sentido, apresentada a devida justificativa, solicito o parecer 

favorável das comissões pertinentes, bem como o voto favorável em plenário para a 

aprovação dessa honraria a quem merece. 
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