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Abertura de créditos nos orçamentos da Saúde e Agricultura é aprovada. Secretário da
Saúde na Tribuna Livre.

Tribuna Livre

O espaço da Tribuna Livre desta segunda-feira, 25, foi ocupado pelo Secretário Municipal de
Saúde, Elmar Schneider, que falou aos edis e a comunidade sobre os trabalhos desenvolvidos
na secretaria.

Sessão

Na Sessão Ordinária desta segunda-feira, 25, constavam três projetos na Ordem do Dia . Foi
aprovado por unanimidade o
Projeto de Lei 059-02/2018
, que abre créditos nos orçamentos da Secretaria da Saúde para aquisição de cerca de 10
computadores e na Secretaria da Agricultura objetivando um repasse da União Federal para
aquisição de equipamentos para central de reprodução suína; o
Projeto de Lei 057-02/2018
, que Dispõe sobre as requisições de pequenos valores, foi aprovado com votos contrários dos
vereadores Norberto Fell (PPS) e Volnei Zancanaro (PR); e o
Projeto de Lei 02/2018, de autoria do Vereador João Braun (PP)
, que inclui evento Sabadoidão no Calendário de Eventos 2018 do Município de Estrela foi
aprovado com voto contrário do vereador Darlã Bellini (PSB).
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Expediente recebido

Nesta semana dois projetos deram entrada no Expediente da Câmara. Trata-se do Projeto de
Lei 060-02/2018
, que Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2.001, de 28 de fevereiro de 1989, que dispõe sobre
o quadro de servidores do Município, fixa vencimentos; e o
Projeto de Lei 061-02/2018
, que abre crédito em diversas secretarias.

Próxima Sessão

A próxima Sessão Ordinária acontece às 18h30min de segunda-feira (02/07), no plenário Bento
Rodrigues da Rosa, na Rua Dr. Tostes, 51, Centro. As sessões são abertas à comunidade.
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