Ata da segunda Sessão extraordinária da atual Legislatura, realizada no dia 11 de
maio de 2017.
Presidente: Vereador ALEXANDRE DANILO SCARPELLI
1º Secretário: Vereador LUCIANO APARECIDO MORETI
Ao décimo primeiro dia do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se
às vinte horas, na Câmara Municipal de Nova Aliança, e assinaram o termo de
presença os vereadores: Alexandre Danilo Scarpelli, Luciano Aparecido Moreti,
Marco Antonio Mansine, Neusa Aparecida Coltri Vieira e Vicente Fernandes Junior,
para a realização da segunda Sessão extraordinária da atual Legislatura. Feita a
chamada e havendo número legal, invocando a proteção de Deus, o senhor
presidente declarou aberta a Sessão. O secretário fez a leitura do requerimento
protocolado sob o número 59/2017, solicitando de acordo com o pedido do Prefeito
Municipal no Ofício número 80/2017, o caráter de Urgência em votação e aprovação
em uma única sessão, o Projeto de Lei número 21/2017, de 09 de maio de 2017. O
referido Requerimento foi colocado em discussão e em votação nominal foi aprovado
por unanimidade. O Projeto de Lei de número 21/2017, que Dispõe sobre criação de
cargo em comissão da Prefeitura Municipal de Nova Aliança, e dá outras
providências, para chefe do departamento de farmácia, foi colocado em primeira
discussão, quando usou da palavra o vereador Valter Junior Della Coletta, dizendo
que ele seria a favor do Projeto pelo mesmo ser de extrema necessidade, não
deixando assim, com a contratação de um farmacêutico, 400 pacientes sem remédio
e que quanto ao valor não iria onerar os cofres da Prefeitura, por ser um cargo de
substituição. O Projeto de Lei número 21/2017, foi colocado em primeira votação
nominal e aprovado por unanimidade. Com a aprovação do requerimento protocolado
sob número 59/2017, o Projeto de Lei de número 21/2017, foi colocado em segunda
discussão e em segunda votação nominal foi aprovado por unanimidade. Não
havendo mais nada a se tratar, o Presidente dá por encerrada a Sessão, da qual eu
Dermival Camargo lavrei a presente ata sob a supervisão do Vereador Luciano
Aparecido Moreti 1º Secretário.

