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CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná

Fone: (43) 3420-7000 10800-64870021 www.apucarana.pr.leg.br

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS RELEVANTES REALIZADA
EM 07 DE MAIO DE 2019.

Aos sete dias do mês de maio 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, CEPo
86800-235. Dando inicio aos trabalhos da Comissão de Assuntos Relevantes,
Antônio Marques da Silva, o Marcos da Vila Reis, que preside a Comissão e o
vereador Lucas Leugi, acompanhados do Procurador Geral do Legislativo, Danylo
Acioli e Deisy Liboni, assessora parlamentar, receberam o Diretor do Procon
Apucarana, o advogado, Dr.José Carlos Balan. Durante o encontro, realizado na
Câmara Municipal de Apucarana, Balan, convocado para esta reunião na Câmara
Municipal de Apucarana, através de um ofício com pedidos de informações e
justificativas se existe ou não o cumprimento da Lei nO113/2017, de autoria do
vereador Lucas Leugi, que estabelece que as agências bancárias do Município de
Apucarana que recusarem atendimento presencial a seus clientes com a
justificativa de haver atendimento eletrônico dentro da agencia estão sujeitas às
sanções e, da Lei n° 115/2018, de autoria do vereador Marcos da Vila Reis, que
dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições financeiras instalarem guarda-
volumes em suas agências bancárias. O Presidente passou a palavra para o
Diretor do Procon e após esclarecimentos, informou que as duas Leis estão sendo
cumpridas e que tem sido aplicadas as multas no caso de descumprimentos. O
Presidente agradece mais uma vez a presença e o pronto atendimento do Sr.
Balan à convocação desta comissão. Dando continuidade foi colocado em
deliberação o próximo oficio a ser enviado e ficou acordado que será para a
Viação Apucarana -VAL para verificação das Leis 014/18 e 025/19. 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, Hylcineia Deisy Silva 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.
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