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PROJETO DE LEI N2197 /2019 

SÚMULA- Concede o Diploma de Méritos em 
Tarefas Comunitárias de Apucarana à 
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE 
DEUS, pelos 70 anos de serviços pres 
tados à comunidade apucaranense, 
como especifica. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARA 
NÁ, APRECIOU E APROVOU PROJETO DE LEI DE AUTORIA DO 
VEREADOR LUCAS ORTIZ LEUGI, 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. 12 - Fica concedido o Diploma de Méritos em Tarefas Comunitárias de Apu 
carana à IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS, pelos 70 anos de serviços presta 
dos 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 o homenageado. 

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

Sala das Sessões, em 16 de dezembro de 2019. 

~~ t.:ucas Ort12 Leug1 
VEREADOR 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Nos termos da previsão contida no art. 189, V do Regimento Interno 

desta casa parlamentar, passamos a apresentar a justificação, com a exposição cir 
cunstanciada dos motivos de mérito que fundamentam a adoção da medida proposta, 
nos termos que se seguem. 

A Igreja Assembleia de Deus em Apucarana foi inaugurada em janeiro 

de 1950, quase juntamente com a abertura do município de Apucarana/PR. A igreja foi 

fundada pelo pastor Mialik e presidida por este, em seguida pelo Pr. Rubens e há mais 

de 30 anos pelo Pr. Daniel Sales Acioli. 

Em janeiro/2020 completará sete décadas de serviços à comunidade, 

são 70 anos de serviços prestados à toda a comunidade apucaranense, já que por meio 

da pregação do evangelho busca tirar pessoas das drogas, de situação de rua e tam 

bém vem amparando famílias por meio de ajuda com alimentos, ensinamentos etc. 

A Igreja por muito tempo cedeu espaço até mesmo para a creche Jo 
sa Ribeiro. Atualmente possui mais de 300 alunos na área de música, centenas na área 

de estudos teológicos e já alcança cerca de 4 mil membros. Tem cerca de 30 (trinta) 

congregações em todo o município de Apucarana e prega o evangelho nos bairros e no 
centro da cidade. 

A igreja ajudou Apucarana a crescer, gerando não só ensinamentos, 
mas também emprego e incentivo. Por todo o exposto, mesmo que de forma rasa, é 

uma questão de lídima justiça a concessão da presente honraria. 

Deste modo, propõem-se o presente projeto e pede-se o voto favo 
rável dos nobres vereadores e vereadora. 

Sala da sessões, 13 de dezembro de 2019. 

l~~ 
[ucas Ortiz Leugi 

VEREADOR 
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