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PROJETO DE LEI NºlG/2019 

SÚMUIA- Concede o Diploma de Mérito em Tarefas 
Comunitárias de Apucarana ao COLÉGIO 
SÃO JOSÉ, pelos 70 Anos de relevantes 
serviços prestados à comunidade de 
Apucarana, como especifica. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO 
PARANÁ, APRECIOU E APROVOU PROJETO DE LEI DE 
AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO CARLOS SIDRIN, E 
EU, PREFEITO MUNICIPAL, OBEDECENDO AO 
DISPOSTO NO INCISO V, ARTIGO 55 DA LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO DE APUCARANA, SANCIONO A 
SEGUINTE LEI 

L E 
Art. 12- Fica concedido o Diploma de Méritos em Tarefas Comunitárias de Apucarana 

ao Colégio São José pelos 70 anos de relevantes serviços prestados à comunidade 
apucaranense. 

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. 32. Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em vigor na 
data de sua publicação. 

Sala das Sessões, em 04 de fevereiro de 2019. 

··~ ~riz~) 
Antonio Carlos Sidrin 

VEREADOR 
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JUSTIFICATIVA 

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: 

O Colégio São José é fruto do esforço e dedicação dos Oblatos de São José , 

desde 1948. Menciona-se que a vertente da educação da juventude esteve presente desde o 

início do Colégio até os dias atuais, inclusive a educação mencionada é exemplo não só 

municipal, mas também nacional. 

Atualmente o Colégio São José é um dos maiores de Apucarana e vem 

formando, ano a ano, jovens conscientes e preparados para o mercado de trabalho e 

universidades. Muitas são as obras promovidas pelo Colégio e por seus colaboradores, posto 

que é uma entidade filantrópica que serve de exemplo para nossa cidade. 

Não obstante, é de se mencionar que o espaço físico do Colégio é além de 

vasto, diversificado para as atividades físicas, intelectuais e espirituais, sendo que tais fatos 

serviram e servem à formação do futuro de nossa cidade, ou seja, de nossas crianças e 

adolescentes. 

Por fim, menciona-se que o espaço é pouco para relatar tudo o que fez e 

faz o Colégio São José, por seus mantenedores e cooperadores, à cidade de Apucarana, em 

razão disto propõe-se a singela homenagem a um colégio de magnitude nacional, pugnando 

se pelo voto favorável dos meus pares vereadores e vereadora. 

Antonio Carlos Sidrin 
VEREADOR 


