CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA
DIÁRIAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2015
PERÍODO – 01 A 31 DE MAIO DE 2019
Nome

Cargo

Nº Ato

Motivo

Destino

Período

Deybson Bitencourt Barbosa

Vereador

12

Para no Gabinete do Deputado Estadual Goura (PDT/PR) tratar de assuntos de interesse público
relacionados ao Município de Umuarama-PR.

02/05/19

Mateus Barreto de Oliveira

Vereador

13

Cassia Patricia M.P. Ungaro

Assistente Legislativo

14

Secretário Geral

15

CuritibaPR
CuritibaPR

29, 30 e
31/05/19
28, 29 e
30/05/19

Vereador/Presidente

16

Para participar de reuniões na Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, nos gabinetes
dos deputados estaduais Delegado Fernando e Douglas Fabrício, na Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Sustentável e Turismo, na Superintendência de Esporte do Paraná e na
Câmara Municipal de Curitiba/PR.
Para participar do Curso “Elaboração de Editais e Termos de Referência”, a ser realizado
pela Centro de Estudos da Administração Pública – CEAP.
Para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Umuarama, em especial na
Assembléia Legislativa a fim de conhecer os procedimentos de controle de entrada e
cadastramento de visitantes, autoridades e demais pessoas ao recinto da Assembléia; à
Câmara Municipal de Curitiba para consulta e visita à Secretaria Geral daquele órgão a fim de
conhecer o sistema de coleta de informações sobre o funcionamento da recepção e o
controle de entrada e saída de visitantes, informações sobre a organização e fiscalização do
contrato de serviços terceirizados de limpeza e asseio daquela Câmara Municipal; e, à
Empresa Orbenk (prestadora de serviços terceirizados - contratada pela Câmara Municipal de
Umuarama) para reunião de trabalho a respeito do fornecimento de equipamentos e
uniformes contantes do contrato e demais assuntos administrativos de suma importância.
Para, reunião na Assembléia Legislativa do Estado junto ao Gabinete do Deputado Goura
(PDT) para tratar de assuntos de interesse e benefício da população umuaramens; visita às
empresas Xibiu Reciclagem de Pneus no município vizinho de Araucária-PR e, a empresa
Strasse Reciclagem de Pneus Ltda, na cidade de Curitiba-PR a fim de conhecer a estrutura e
funcionamento de uma usina de reciclagem de pneus, em virtude da recente indicação de
autoria do Vereador Noel ao Sr. Prefeito Municipal de Umuarama para que instale uma fábrica
no Município de Umuarama.

CuritibaPR
CuritibaPR

CuritibaPR

28, 29 e
30/05/19

Temisthoklis Falias

Noel Aparecido Bernardino

13 e
14/05/19

