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PROJETO DE LEI Nº171/2019 

Câmara Municipal de Apucarana 
üdo na sessão do dia;/ 1 ( {) t I ~ 
Visto: 1º~'---------- 

SÚMULA- Concede o Diploma de Méritos em 
Tarefas Comunitárias de Apucarana 
ao Grupo "FAZENDO O BEM", pelos 
relevantes serviços prestados à 
comunidade apucaranense, como 
especifica. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO 
PARANÁ, APRECIOU E APROVOU PROJETO DE LEI DE 
AUTORIA DOS VEREADORES GENTIL PEREIRA DE SOUZA 
FILHO E FRANCILEY PRETO GODOI, 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. 1º - Fica concedido o Diploma de Méritos em Tarefas Comunitárias de 
Apucarana ao Grupo "FAZENDO O BEM", pelos relevantes serviços prestados à 
comunidade apucaranense. 

Art. 2º - 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. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em 
vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, em 21 de Outubro de 2019. 

Gentil Perei'
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rfe de Souza Filho 
VE~EADOR 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Atendendo ao disposto no Regimento Interno desta casa 

parlamentar, passamos a apresentar a justificativa, com a exposição circunstanciada 

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

que se seguem: 
A proposta legislativa tem a finalidade de homenagear este grupo 

que realiza ações de solidariedade aos que tanto necessitam. 
O Grupo "Fazendo o bem" foi fundado em 17 de janeiro de 2012, por 

Mariana Mattiuzzi Estrepe. Hoje este grupo conta com 10 colaboradores, todos 

voluntários. 
Fazendo o bem é um projeto que tem por objetivo arrecadar 

alimentos para ajudar famílias necessitadas. 
Atualmente 21(vinte e uma) famílias contam com este apoio 

mensalmente, aproximadamente 85(oitenta e cinco) pessoas, que moram em diversos 

bairros de Apucarana, mas principalmente na região do Barreiro. São famílias que 
mesmo trabalhando possuem uma renda mensal inferior a l(um) salário mínimo. Não 

ajuda somente com alimentos, mas também com carinho, orientações e atenção. 
Para continuidade deste projeto contam com a colaboração de 

amigos. Além de alimentos arrecadados, realizam eventos na Páscoa, dia das crianças 

e Natal. 
Nas épocas mais frias fazem o "Sopa do bem" em que são entregues 

para pessoas em situação de rua. 
Realizam também campanhas de arrecadação de alimentos, leite, 

cobertores, campanha de vacinação, campanha de leitura e campanha dos dentes. 
Para a concretização dos eventos contam com alguns parceiros da 

comunidade. Todos realizam ações com muito amor e comprometimento. 
Nesse sentido, apresentada a devida justificativa, esta Casa de Leis 

deseja parabenizar a o Grupo "FAZENDO O BEM", agradecendo pelos serviços 

prestados especialmente em prol da população de nosso município. 
Solicitamos o parecer favorável das comissões pertinentes, bem como 

o voto favorável em plenário para a aprovação dessa honraria. 

Gentil Pe,f e Souza Filho,, 
VER'EADOR 
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