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 AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

  O Prefeito do Município de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, Senhor 

MOISEIS BRANCO DA SILVA, no uso de suas atribuições Legais; 

 

  Torna público que realizará audiência pública no dia vinte e sete de julho do 

ano de dois mil e dezessete (27.07.2017), a partir das 15h00min, nas dependências da 

Câmara Municipal, para demonstração dos seguintes projetos: 

  1) Considerando que: O município está pleiteando, por meio da Secretaria de 

Agricultura, apoio financeiro para aquisição de um caminhão caçamba de 

aproximadamente doze metros cúbicos, traçado, para a melhoria de nossas estradas, 

garantindo o direito de ir e vir dos munícipes com a manutenção das estradas vicinais, e 

também ajudando o pequeno produtor na agricultura familiar com o escoamento de suas 

safras; 

  2) Considerando que: O município está pleiteando, por meio da Secretaria de 

Saúde, apoio financeiro para aquisição de veículos com cinco lugares e vans, para 

transporte sanitário, que ira beneficiar os pacientes no transporte para as Unidades de 

Saúde e Hospitais de referencia;  

  3) Considerando que: O município está pleiteando, por meio da Secretária de 

Saúde, apoio financeiro para aquisição de uma Academia ao Ar Livre, a qual deverá ser 

instalada na praça central de nossa cidade, trazendo enormes benefícios aos nossos 

munícipes; 

  4) Considerando que: O município está pleiteando, por meio da Secretaria de 

Esportes, apoio financeiro para aquisição de um kit esportivo, o qual trará benefícios com 

relação aos jovens na ocupação de seu tempo fora da escola e também auxiliará nos 

meios rurais, através de eventos;    
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  5) Considerando que: O município está pleiteando, por meio da Secretaria de 

Transporte a aquisição de equipamentos rodoviário, através de financiamento junto a 

Fomento Paraná, o qual será de enorme beneficio para melhoria de nossas estradas 

rurais; 

  6) Considerando que: O município está pleiteando, por meio da Secretaria 

Municipal de Obras e Viação a pavimentação de algumas das vias urbanas de nosso 

município, com recurso através de financiamento com a Fomento Paraná. 

 

Estão convidados a participar da audiência pública os magistrados, 

defensores públicos, Promotor de Justiça da Comarca de Cerro Azul; o Procurador-Geral 

do Município de Doutor Ulysses; os Vereadores do Município de Doutor Ulysses; o 

Presidente da Câmara além de lideranças da sociedade civil organizada e a população em 

geral que desejar se manifestar sobre os projetos acima citados. 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, aos 

sete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete (07.07.2017). 

 

 

 

MOISEIS BRANCO DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

 


