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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS RELEVANTES REALIZADA
EM 22 DE ABRIL DE 2019.

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às 15:00
horas, nas dependências da Câmara Municipal de Apucarana, na Praça Centro
Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A, nesta cidade de Apucarana, Estado do
Paraná, CEP. 86800-235, reuniu-se os membros da Comissão de Assuntos
Relevantes, em atendimento a convocação feita por meio de ciência individual dos
vereadores, sob a Presidência do Vereador Antonio Marques da Silva e dos
membros os Vereadores Antonio Carlos Sidrin, Gentil Pereira de Souza Filho e
Lucas Ortiz Leugi. O Presidente, Vereador Antonio Marques da Silva, deu inicio
aos trabalhos agradecendo a presença de todos e colocou em deliberação a
maneira de atuação da comissão e estipular os dias de reunião. Após deliberação
entre os membros ficou acordado que as leis serão verificadas por lotes. Em
seguida as verificações das Leis serão verificados os Requerimentos não
respondidos e a possibilidade de Proposição de Leis pela Comissão. Ficou
estipulado que as reuniões serão todas as segundas feiras, as 15:00h. 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, será assinada pelo Presidente
Vereador Antonio Marques da Silva e demais membros da Comissão.

Presidente: Vereador A 10 arques da Silva
Marcos da Vila Reis

Vereador Lucas Ortiz Leugi -
Vereador Gentil P
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