ATA NÚMERO 02 -AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIA 11107/2017 - PREFEITURA DO
},1ill\TICÍPIODE RIO NEGRO PR.

Ata número 02 da Audiência Pública realizada
no dia 11 de julho de 2017, às l5h 30min no
Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral Anexo ao Prédio da Prefeitura Mwucipal.

Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, com início às quinze
horas e trinta minutos, no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, no endereço: Rua
Juvenal Ferreira Pinto, número dois mil e setenta, Bairro Seminário, na cidade de Rio
Negro - Paraná, anexo ao Prédio da Prefeitura
comunidade,

Municipal,

reuniram-se

servidores municipais, lideranças do Município, representantes

áreas, tais como saúde, educação,

política

movimentos

sociais;

pessoas da
de diversas

conforme

lista de

presença anexa a presente Ata; com o objetivo de participar da Audiência Pública que
trata da análise, discussão

e definição

parcena

do Estado do Paraná, para obras e aquisições

com o Governo

Inicialmente

o Excelentíssimo

Senhor

de investimentos

Prefeito

Municipal,

agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância
Transparência

das ações da Administração

de recursos provenientes

Pública

Milton

projetos esses que serão executados

de bens.

José

Paizani,

da presente audiência para a

Explicou

que a mesma tem a

finalidade de selecionar projetos e ações que atendam às necessidades
Rio-negrense,

da comunidade

com recursos oriundos de parceria

com o Governo do Estado do Paraná e também anotar sugestões da população
obras e projetos futuros a serem executados

de

no Município.

O Excelentíssimo

para

Senhor

Prefeito passou a palavra à servidora Gabrieli Fernandes Vilner a qual fez a leitura dos
projetos

e ações indicados,

os mesmos

constantes

na Ata número

Audiência. sendo todos aprO\ ados por una.l1111udadepelos presentes
ao EXCelentlsslmo Prefeito

l\lumc/paI o mesmo perguntou

suge tão para poder acrescentar

às obras. empreendunentos

O 1 da presente
Passada a pa1anu

se alguem tena alguma
e proJetos futllfos da

Admll11strnção I\.fulUclpnL então Marcello Olsen. quanto representante do SESL SE AI,
fez

uso

da

estabelecunento

palaHa

e SOliCitou melhora

na

111fraestrutma ao redor

do colégIO SESI SE Al. sendo p,n Imentação. asfaltamento.

de melO-fio e Ilul11Ulaçào púb1Jca em torno do

110'0

do

novo

colocação

esrabeLecl1llento do SESI SE :\1

Ato contínuo. como coordenador da copa mUlHCIJKIIde laço. l\larceLlo Olsen SOltCltoUa

construção

de uma cancha de areta cercada com muro. para promoção

Encerrada

a pala\Ta

de

larcello.

o senhor José HelJo Westarb.

elas etapas

representante

ela

Associação ele Moradores da YlIa Paraná. faL uso da pala, ra e solicitou a colocação ele
câmeras
colocação

de segurança

e postes

de l1ununaçào na \'lla

de placas de indicação

conSidera algo que falta na cidade
Jorge LUIZBedl11. Representando
e a empresa Souza

Cl1Iz.

de "eiocldade

Paraná.

máXll11a nas \ias

Encerwda a palana

SolICitou tambem
da cidade. pOiS

do senhor José HélIO. o senhor

a Associação Industrial e Comercial de Rio Negro PR

fez uso da paIm ra e ressaltou a Importância clJ pru1icipaçào cle

todos nas Aud\l;~nClaSPúblicas em destaque na reforma elo PlaJl0 Dll"etor Mll1ucJpaL Por
fIm. o ExcelentlssJl110 Prefeito MUl1Icipal faz uso ela palana e pergunta se mais alguém
tem algo a acrescentar. ellaJlte cio fato de que não hOll\"e 1l1,llSmanifestaçào

ele nenhum

dos presentes o Prefeito agradeceu a presença ele todos e deu por encerrada a presente
audiêncJa públtca

Dtante do exposto. eu. Gabrieli Fernandes Vilner. matrícula número
do Quadro de Pessoal da Prefeitura

de Rio

Negro, lavrei a presente ata, a qual será assinada por mim, pelo Excelentíssimo

Senhor

2184-911,

Assistente

de Administração

Prefeito Municipal Milton José Paizani. Rio Negro PR, 11 de julho de 2017"

