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Contratação de Professor de Libras e abertura de crédito são aprovadas.

APAE de Estrela ocupa Tribuna Livre.

Tribuna Livre

O espaço da Tribuna Livre nesta segunda-feira foi ocupado por representantes da Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Estrela, que falaram sobre a Semana Nacional
dos Deficientes e outros temas ligados a entidade.

Sessão

Na Sessão Ordinária desta segunda-feira, 20, constava inicialmente apenas um projeto na Or
dem do Dia
. Foi aprovado por unanimidade o
Projeto de Lei 082-02/2018
, que Autoriza o Executivo a contratar, em situação de emergência e em caráter temporário, um
Professor de Libras para atuação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. Por acordo de
lideranças foi incluído na votação e também aprovado por unanimidade o
Projeto de Lei 084-02/2018
, que abre crédito no orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e
Habitação para obra de execução do projeto de um praça de lazer, com rampa de
acessibilidade,no bairro Nova Morada, para pagamento de auxílio-alimentação para estagiários
que desenvolvem ações do Programa Criança Feliz e execução de Trabalho Técnico Social –
complementar, no empreendimento Nova Morada II.
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Expediente recebido

Nesta semana dois projetos deram entrada no Expediente da Câmara. Sendo eles o Projeto
de Lei 085-02/2018
, que Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a doação de bem imóvel em Novo Paraíso para
a empresa Nutritec Suprimentos Agropecuários Ltda; e o
Projeto de Lei 086-02/2018
, que Dispõe sobre a aplicação de recursos derivados da alienação de bens e direitos que
integram o patrimônio do Município.

Próxima Sessão

A próxima Sessão Ordinária acontece às 18h30min de segunda-feira (27/08), no plenário Bento
Rodrigues da Rosa, na Rua Dr. Tostes, 51, Centro. As sessões são abertas à comunidade.
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