Ata - Audiência Pública realizada no dia 13/03/2020 – Prefeitura
Municipal de Rio Negro/PR
Ata da audiência pública realizada
no dia 13 de março de 2020, às 15h e
30min no Cine Teatro “Antônio
Cândido do Amaral” – anexo ao
prédio da Prefeitura Municipal.
Aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte, às quinze horas e trinta minutos, no
Cine Teatro “Antônio Cândido do Amaral”, na Sede da Prefeitura Municipal de Rio Negro,
situada na Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, Bairro Seminário - Rio Negro - PR, reuniramse pessoas da comunidade, servidores municipais, lideranças do Município, representantes
de diversas áreas, tais como saúde, educação, política, movimentos sociais; conforme lista
de presença anexa a presente Ata; com o objetivo de participar da Audiência Pública que
trata da análise, discussão e definição de investimentos de recursos provenientes de parceria
com o Governo do Estado do Paraná, para obras e aquisições de bens. Inicialmente o
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Milton José Paizani, agradeceu a presença de
todos e ressaltou a importância da presente audiência para a transparência das ações da
Administração Pública e oportunidade da população participar das ações da Administração
Pública. Explicou que a mesma tem a finalidade de homologar projetos que foram feitos
em consulta às necessidades da comunidade Rio-negrense, projetos de obras e ações que
serão executados com recursos oriundos de parceria com o Governo do Estado do Paraná,
através de emendas parlamentares dos Deputados Estaduais. Salientou que a presente
Audiência Pública serve também para indicação de novos projetos que podem ser
utilizados no futuro. Ato contínuo passou a apresentar os projetos predefinidos pela
Administração Municipal, sendo: PROGRAMA: Desenvolvimento Urbano; VALOR:
oitocentos mil reais; OBJETO: Pavimentação no Bairro Passo do Valo, indicação do
Deputado Francisco Buhrer; PROGRAMA: Desenvolvimento Urbano; VALOR:
quinhentos mil reais; OBJETO: Pavimentação de duas ruas no bairro Alto, indicação do
Deputado Alexandre Curi; PROGRAMA: Desenvolvimento Urbano; VALOR: trezentos
e cinquenta mil reais; OBJETO: Pavimentação com calçadas em parte da Rua Ervino
Paulo Weinschutz no Bairro Roseira, indicação do Deputado Ademar Traiano;
PROGRAMA: Saúde; VALOR: trezentos e quarenta mil reais; OBJETO: Aquisição de
duas vans para transporte de pacientes pela Secretaria Municipal de Saúde, Deputado
Michele Caputo; PROGRAMA: Desenvolvimento Urbano; OBJETO: Aquisição de uma
Retroescavadeira não hidráulica para as Secretarias Municipais de Obras, Serviços Urbanos
e Habitação e Agricultura e Meio Ambiente; indicação Deputada Mara Lima;
PROGRAMA: Esporte; VALOR: vinte mil reais; OBJETO: kit de esportes; indicação
Deputado Elio Rusch; PROGRAMA: Obras, Serviços Urbanos e Habitação; VALOR:
sessenta mil reais; OBJETO: aquisição de um veículo; indicação Deputado Delegado
Recalcatti. Terminada a apresentação o Excelentíssimo Prefeito Municipal, pediu aos
presentes que se manifestassem quanto ao projetos ora expostos e não houve manifestação.
Diante da aprovação unanime dos projetos apresentados o Excelentíssimo Prefeito deu por
homologados publicamente todos os projetos. Ato contínuo deixou aberta a palavra a

todos os presentes para propostas de indicações futuras. Os presentes realizaram as
seguintes indicações: melhoria de equipamentos nos laboratórios de informática nas
unidades escolares do município, aquisição de um veículo para o desenvolvimento das
atividades pertinentes ao Departamento de Medicina e Segurança do Trabalho, projeto para
reestruturação da rede de energia e da rede lógica – internet e fibras - no prédio da
Prefeitura Municipal; projeto “Meu Campinho” para o bairro Alto; pavimentação de ruas
da Roseira – desvio, construção da sub-prefeitura no Lageado dos Vieiras; ampliação do
programa “Incubatório Industrial”; projeto de prevenção de incêndios; melhoria da
estrutura lógica nas unidades de saúde e no prédio da administração da Secretaria Municipal
de Saúde; pavimentação de ruas no bairro Seminário e melhorias no sistema de iluminação
do estádio municipal. Ato contínuo perguntou se mais alguém queria fazer alguma
indicação, e não houve manifestação. Diante da aprovação unanime dos projetos
apresentados o Excelentíssimo Prefeito deu por homologados publicamente todos os
projetos. Diante do exposto deu-se por encerrada a Audiência Pública, da qual, para
constar, eu, Carolina Valerio Soares matrícula número 2011-7/1, servidora pública
municipal, lavrei a presente ata, a qual será assinada por mim, pelo Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal. Rio Negro PR, 13 de março de 2020.

