CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA
REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2015
PERÍODO – 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017
Nome
Noel Aparecido Bernardino

Cargo
Vereador

Nº Ato
32

Sergio Dias Araujo

Motorista

32

Edvaldo Ceranto Junior

Vereador

33

Marcelo Derenusson Nelli

Vereador

33

Vereador

33

Vereador

33

Newton
Soares
Nascimento

Ronaldo Cruz Cardoso

do

Motivo

Para, junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná - SEDU e à
Assembléia Legislativa com a Deputada Estadual Maria Lima, requerer e protocolar
solicitação do Programa “Meu Campinho” no município de Umuarama.
Para, dirigir e acompanhar o Vereador em sua viagem, junto à Secretaria de Desenvolvimento
Urbano do Estado do Paraná - SEDU e à Assembléia Legislativa com a Deputada Estadual
Maria Lima, requerer e protocolar solicitação do Programa “Meu Campinho” no município de
Umuarama.
Para, junto à Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, em audiência com o Secretário
Estadual Michele Caputo Neto, a fim de tratarmos de assuntos com relação à infraestruturas
e reequipamentos dos postos de saúde para comunidade umuaramense; junto à SANEPAR
para tratarmos de assuntos relacionados à falta de água no Município de Umuarama; na
Assembléia Legislativa onde em companhia dos Deputados Estaduais Fernando Scanavaca e
Marcio Nunes estaremos requerendo juntamente ao órgão competente a liberação de verba
para a cobertura da Escola Nicanor dos Santos Silva, localizada em nosso município.
Para, junto à Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, em audiência com o Secretário
Estadual Michele Caputo Neto, a fim de tratarmos de assuntos com relação à infraestruturas
e reequipamentos dos postos de saúde para comunidade umuaramense; junto à SANEPAR
para tratarmos de assuntos relacionados à falta de água no Município de Umuarama; na
Assembléia Legislativa onde em companhia dos Deputados Estaduais Fernando Scanavaca e
Marcio Nunes estaremos requerendo juntamente ao órgão competente a liberação de verba
para a cobertura da Escola Nicanor dos Santos Silva, localizada em nosso município.
Para, junto à Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, em audiência com o Secretário
Estadual Michele Caputo Neto, a fim de tratarmos de assuntos com relação à infraestruturas
e reequipamentos dos postos de saúde para comunidade umuaramense; junto à SANEPAR
para tratarmos de assuntos relacionados à falta de água no Município de Umuarama; na
Assembléia Legislativa onde em companhia dos Deputados Estaduais Fernando Scanavaca e
Marcio Nunes estaremos requerendo juntamente ao órgão competente a liberação de verba
para a cobertura da Escola Nicanor dos Santos Silva, localizada em nosso município.
Para, junto à Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, em audiência com o Secretário
Estadual Michele Caputo Neto, a fim de tratarmos de assuntos com relação à infraestruturas
e reequipamentos dos postos de saúde para comunidade umuaramense; junto à SANEPAR
para tratarmos de assuntos relacionados à falta de água no Município de Umuarama; na
Assembléia Legislativa onde em companhia dos Deputados Estaduais Fernando Scanavaca e
Marcio Nunes estaremos requerendo juntamente ao órgão competente a liberação de verba
para a cobertura da Escola Nicanor dos Santos Silva, localizada em nosso município.

Destino
CuritibaPR

Período
05/09/17

CuritibaPR

05/09/17

CuritibaPR

20 e
21/09/17

CuritibaPR

20 e
21/09/17

CuritibaPR

20 e
21/09/17

CuritibaPR

20 e
21/09/17

