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CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS RELEVANTES REALIZADA
EM 23 DE SETEMBRCj'"OE 2019.

Aos vinte e três dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezenove, às
14hOOminhoras, nas dependências da Câmara Municipal de Apucarana, na Praça
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A, nesta cidade de Apucarana, Estado do
Paraná, CEPo 86800-235,reuniu-se os membros da Comissão de Assuntos
Relevantes, sob a Presidência do Vereador Antonio Marques da Silva, o Marcos
da Vila Reis e dos membros os Vereadores Franciley Preto de Godoi e Gentil
Pereira de Souza Filho, acompanhados do Procurador Geral do Legislativo,
Danylo Aciof e dos Assessores Parlamentares Deisy Liboni e Ronaldo Abreu. O
Presidente deu as boas vindas e agradeceu a presença de todos os presentes
nesta reunião e comunicou que a finalidade desta é a deliberação dos Projetos
que não estão tendo efetividade e aplicabilidade, a saber: Lei nO47/2019 - Torna
obrigatório às instituições financeiras sediadas no Município de Apucarana
disponibilizar estacionamento de veículos gratuito a seus clientes; Lei nO48/2019 -
Dispõe sobre a proibição do fornecimento de canudos confeccionados em material
plástico, nos locais que especifica, no Município de Apucarana; Lei nO51/2019 -
Obriga as instituições bancárias públicas ou privadas e as cooperativas de crédito
localizadas no Município de Apucarana a contratar vigilância armada para atuar na
área de caixas eletrônicos das agências durante o período de acesso aos
terminais, inclusive em finais de semana e feriados. Após deliberação entre os
membros ficou estabelecido que será enviado um oficio para os órgãos
responsáveis solicitando as informações cabíveis a cada um para que esta
Comissão possa averiguar se esta sendo cumprido o que determinam as Leis,
supracitadas. Por fim, o Presidente submeteu esta ata à apreciação dos
presentes. Colocada em discussão não houve quem quisesse discutir ou retificar a
ata. Submetida a votação, esta ata foi aprovada. E para constar, eu, Deisy Liboni,
Secretária, lavrei a presente ata que, por ter sido aprovada, ser.á assinada pelo
Presidente Vereador Antonio Marques da Silva e demais membros da Comissão.

Presidente:

Marcos da Vila Reis

Membros: --- .
Vereador Gentil
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