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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS RELEVANTES REALIZADA
EM 15 DE MAIO DE 2019.

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 15hOOmin 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 os vereadores
Lucas Leugi, e Antonio Carlos Sidrin, acompanhados do Procurador Geral do
Legislativo, Danylo Acioli e Hylcineia Deisy S.Liboni e Ronaldo Aparecido de Abreu,
assessores parlamentares, receberam o Diretor da VAL - Viação Apucarana Ltda, o
Sr. Leuze dos Santos, convocado para esta reunião na Câmara Municipal de
Apucarana, através de um ofício com pedidos de informações sobre a aplicabilidade e
o cumprimento da Lei n? 014/2018, de autoria do vereador Lucas Ortiz Leugi, que
concede isenção de pagamento de tarifas , às pessoas com deficiência que fazem
uso do Sistema de Transporte Coletivo Urbano no âmbito do Município de Apucarana
e da Lei n? 025/2019, de autoria do Vereador Lucas Ortiz Leugi que dispõe sobre
Acessibilidade no Transporte Coletivo Urbano, do Município de Apucarana. O
Presidente passou a palavra para o Sr. Leuze que informou que as Leis estão sendo
cumpridas, inclusive que fazem treinamentos com o pessoal para o tratamento com os
usuários e que as perguntas questionadas, já esclarecidas verbalmente, serão
respondidas por escrito nos próximos dias. O Presidente agradece mais uma vez a
presença e o pronto atendimento do Sr. Leuze à convocação desta comissão. Dando
continuidade o Presidente informou que o próximo oficio a ser enviado será para a
Prefeitura Municipal Apucarana para verificação das Leis 033/17, 072/17, 051/18,
084/18, 085/18, 167/18 e 168/18. 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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Marcos da Vila Reis
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Vereador Antonio Carlos Sidrin ereador Lucas Ortiz Leugi
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