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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS RELEVANTES REALIZADA
EM 18 DE JUNHO DE 2019.

Aos dezoito dias do mês junho 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, 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 Lucas Ortiz Leugi, acompanhados do
Procurador Geral do Legislativo, Danylo Acioli e dos Assessores Parlamentares Deisy
Liboni e Ronaldo Abreu. O Presidente deu as boas vindas e agradeceu a presença do
Secretário Municipal de Indústria e Comércio, Edison Estrope, presente nesta reunião
em atendimento a convocação feita por esta comissão para verificação acerca da
aplicabilidade da Lei n? 72/2017, de autoria do vereador Lucas Leugi, que cria
políticas públicas para incentivar o Primeiro Emprego a empresas com 10 ou mais
empregados, que forem diretamente beneficiadas pelo Programa de Desenvolvimento
Econômico de Apucarana - Prodea. Segundo a Lei, as empresas deverão reservar, no
mínimo, 20% das vagas de trabalho ao primeiro emprego. A Comissão, solicita ao
secretário Estrope empenho no levantamento junto as empresas que receberam os
terrenos a partir de 13 de setembro de 2017, data que a Lei passou a vigorar, e que
seja verificado se a Lei esta sendo cumprida. O secretário Estrope informou que irá
fazer um levantamento de todas as empresas que foram beneficiadas e após passará
para a Comissão de Assuntos Relevantes um relatório com todos os dados
levantados. Dando prosseguimento o Presidente informou que a partir desta data a
Comissão entrará em uma nova fase de trabalho. Vamos analisar o número de Leis
no município, suas respectivas finalidades para que, se preciso for, possamos
atualizá-Ias, revogá-Ias e pedir a fiscalização para os órgãos competentes. 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 -Membros:

Vereador Lucas Ortiz Leugi
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