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PROJETO DE LEI N2 17 /2023 

SÚMULA: Concede COMENDA CIDADE ALTA DE 
MÉRITO PROFISSIONAL APUCARANENSE 
à EMPRESA BATERIAS ELETRAN, pelos 60 
anos de serviços prestados ao Município 
de Apucarana, como especifica e dá 
outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO 
PARANÁ, 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 
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Art.1º - Concede COMENDA CIDADE ALTA DE MÉRITO PROFISSIONAL APUCARANENSE 
à EMPRESA BATERIAS ELETRAN, pelos 60 anos de serviços prestados ao Município de 
Apucarana. 

Art. 2º - A entrega da Comenda 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 Ses~\es, em 27 de fevereiro de 2023. 
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"z Leugi 
VEREADOR 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Nos termos da previsão contida no art. 189, V do Regimento Interno 
desta casa parlamentar, passo a apresentar a exposição circunstanciada dos motivos de 
mérito que fundamentam a adoção da medida proposta, nos termos que se seguem: 

Neste ano a empresa ELETRAN comemora seus 60 anos de 
existência. A Empresa de baterias ELETRAN foi fundada em 1963 pelo Sr. Ananias 
Bittencourt, no início era a ELETRO ANANIAS LTDA iniciou suas atividades com o objetivo 
de fabricar somente placas para baterias. Em 1964, com 17 funcionários, começou a 

fabricar baterias automotivas. Em 1967, transferiram a empresa para novas e amplas 
instalações, e registraram-na como ELETRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ACUMULADORES LTDA, fabricando toda linha de acumuladores elétricos. Neste mesmo 
ano, a ELETRAN foi considerada a 2ª Fábrica de Baterias do Paraná em equipamentos de 
produção. Foi a 1ª empresa do segmento a conquistar a CERTIFICAÇÃO ISO 9001, 
garantindo qualidade, confiabilidade e consolidando-se cada vez mais como uma 

empresa de referência no seu segmento. Com profissionais altamente capacitados nas 
áreas de Engenharia, Pesquisas, Projetos, Produção, Vendas, Administração e 
Atendimento, a ELETRAN atua hoje em quase todo território nacional, oferecendo 
grande variedade de modelos de baterias para as mais diversas necessidades. 

É uma empresa referência para o nosso Município. Todos nós temos 
muito a comemorar pelos seus 60 anos, onde seus proprietários adotaram a cidade de 
Apucarana, geraram empregos, criaram suas famílias e sua história por aqui. Através 
desta Comenda, esta Casa de Leis presta uma homenagem, simples, mas simbólica, 
queremos homenagear os seus 60 anos de história, 60 anos da empresa que se 
consolidou em nossa cidade. 

Nesse sentido, apresentada a devida justificativa, solicitamos o 
parecer favorável das comissões pertinentes, bem como o voto favorável em plenário 
para a aprovação dessa honraria a esta empresa que tanto merece. 

~eugi 
VEREADOR 


