CÂMARA MUNICIPAL DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
1ª SESSÃO ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 15/02/2016
01) ABERTURA:
a) Leitura de texto Bíblico;
b) Discussão da ata da 35ª sessão ordinária (2015) e da 16ª, 17ª, 18a, 19ª e 20ª sessão
Extraordinária (2015), 1ª e 2ª sessão Extraordinária de 2016.
02) EXPEDIENTE:
a) Ofício nº 019/2016 - GAB- Informações sobre recursos liberados para o Município;
b) Ofício nº 028/2016 – GAB- Informando a data da realização da Audiência Publica, que
será realizada dia 23/02/2016, as 09h30min;
c) Ofício nº 030/2016 – GAB - encaminhando Projeto de Lei nº 002/2016 que autoriza a
concessão de uso gratuito de Barracão Industrial e da outras providências;
d) Abaixo assinado dos farmacêuticos propondo mudança nos horários de atendimento e
plantões nas farmácias do município.
e) Indicação nº 001/2016 - de autoria dos vereadores Paulo César Souto da Cruz, Renan Leal
Gonçalves, Anauto Souza de Gouvea, e Sérgio Yukio Nakata – Solicitamos ao Executivo
Municipal serviço de limpeza nas bocas de lobo que estão entupidas da sede do munícipio e
dos conjuntos, bem como, sejam colocadas tampas nas diversas bocas de lobo que estão
abertas.
f) Indicação nº 002/2016 - de autoria dos vereadores Paulo César Souto da Cruz, Renan Leal
Gonçalves, Anauto Souza de Gouvea, e Sérgio Yukio Nakata – Solicitamos ao Executivo
Municipal obra de tapa buraco em todas as ruas pavimentadas dos Bairros e da Sede do
Município, bem como, no asfalto que liga Tamarana a PASA (Fabrica de Papel).
g) Indicação nº 003/2016 – de autoria do vereador Olício Aparecido de Oliveira, indico ao
Executivo Municipal que contrate empresa especializada para executar serviço de subdivisão
e instalação de infraestrutura (água e energia), no terreno do município que foi ocupado pelos
“sem teto” nas proximidades do Jardim Juny.
h) Indicação nº 004/2016 – de autoria do vereador Olício Aparecido de Oliveira, solicito ao
executivo municipal patrolamento, moledamento e compactação das ruas do Conjunto Jardim
das Flores;
03) TRIBUNA LIVRE PARA ASSUNTOS PESSOAIS:
Presença: Sra. Josemara Lisboa, Coordenadora Municipal de defesa civil de Tamarana, a
convite do Vereador Olício Aparecido de Oliveira, fará uso da tribuna para falar sobre o
Decreto de calamidade pública em nosso município.
.

RENAN LEAL GONÇALVES
Presidente

