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ATA N". 65/2018

Ao segundo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se na Cârnara
Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, sob a Presidência do vereador Élio
José Janoni e secretariado pelo vereador Gilmar José Lavorato, presentes ainda os
vereadores a seguir elencados: Ananias Antônio Martins Neto, André de Lima, Edimar
Gomes Filho, Fernando Vanuchi Peppes, Ismar Medeiros da Nóbrega, Luiz Carlos
Amâncio, Raphael Dias Sampaio e Sebastião Lucri. Ausentes os vereadores Rafael
Alcântara Hannouche devido a problema de saúde, Diones Carlos de Campos e Helvécio
Alves Badaró, sem justificativa. Havendo quorum regimental, a Presidência deu inicio à
sessão com a apresentação das Atas 63 e 64/2018 as quais foram aprovadas por
unanimidade de votos e dispensada leitura pelo plenário. No Pequeno Expediente; usaram
da palavra os vereadores: Ismar da Nóbrega que falou sobre a entrega de ajuda
humanitária à Indonésia, concedido um subsidio de emergência de US$100.000 para a
Indonésia que irá beneficiar as pessoas que sofreram os efeitos devastadores do terremoto
e do tsunami que atingiu o país nos últimos dias. Trata-se de compromisso da organização
LCIF que possui ampla experiência em atendimentos a sobreviventes de desastres naturais
e que, nos últimos 50 anos, já distribuiu mais de URSl 18 milhões para programas de ajuda
humanitária em todo o mundo. Graças ao apoio contínuo que o Lions presta à LCIF, há
subsídios de emergência disponíveis para atender necessidades básicas imediatas como:
água, alimentos, roupas e medicamentos. Uma vez satisfeitas as necessidades imediatas, a
LCIF continua comprometida com a reconstrução de casas e vidas, geralmente muito
depois do desastre natural, por meio de doações para grandes catástrofes, a LCIF colabora
com projetos de reconstrução de longo prazo para ajudar as vítimas a retomar suas vidas e
reconquistar sua independência. No coração dos programas de auxílio a catástrofes
naturais da LCIF estão as pessoas e as famílias, que recebem ajuda graças e as que
contribuem também; dando continuidade ao Pequeno Expediente, os vereadores Luiz
Carlos Amâncio, Edimar Gomes Filho e Ananias Antônio Martins Neto também usaram da
palavra. Na Ordem do Dia constaram as seguintes matérias: PROJETOS EM SEGUNDA
VOTAÇÃO: Projeto de Lei 238/18 - Executivo Municipal que estima a receita e fixa a
despesa do município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, para o exercício financeiro
de 2019. Projeto de Lei 239/18 - Executivo Municipal que altera e atualiza o anexo II -
Demonstração das ações da despesa da Lei Municipal n° 74/17 - PPA 2018-2021. Projeto
de Lei 240/18 ~ Executivo Municipal que altera os anexos I e II da Lei Municipal n°
244/18 - LDO 2019. Todos aprovados por unanimidade de votos em segunda votação, com
dispensa de terceira votação. Nada mais havendo a tratar, a Presidência encerrou a presente reunião
da qual se lavrou esta ata, e due segue aprovada e assinada, nesta oportunidade, e também nos
moldes regimentais (artigo4^§ do Regimento interno) *******************************
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