
11ª SESSÃO ORDINÁRIA – DATA: 28/08/2018 
MATÉRIAS APRECIADAS – RESUMO DA SESSÃO 

 
Vereadores presentes: Antonio Marcos Ponzani, Célia Martins Tardioli, Pr. Ivano de 

Almeida, José Artur Alegria, Natan Pereira de Araújo, Nelson Martins Arruda, Renan Francisco 
da Silva, Silmar dos Santos e Sílvio Aparecido Luiz Marques. 

 
Vereadores ausentes: não houve 
 
Ata da sessão anterior: 10ª Sessão ordinária de 2018 
Aprovada por unanimidade de votos. 
 
 

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS 
 
Autoria: Poder Executivo 

- Projeto de lei complementar número 04/2018, que institui o Código Municipal de Proteção 
Animal e dá outras providências.  
 

Autoria: Munícipe 
- Denúncia de autoria do senhor Florisvaldo Pereira da Silva em desfavor da Excelentíssima 
senhora Prefeita Municipal Viviane Aparecida Caselli Vital, por ter, em tese, praticado as 
infrações político-administrativas previstas nos incisos VII e VIII do artigo 4º do Decreto-Lei nº 
201/1967. 
 
(após a leitura integral da denúncia, em observância ao inciso II do artigo 5º do aludido decreto, 
a senhora Presidente passou a consultar a Câmara sobre o seu recebimento, mediante votação 
nominal dos senhores vereadores. Votaram a favor do recebimento da denúncia os vereadores 
José Artur Alegria, Natan Pereira de Araújo, Silvio Aparecido Luiz Marques, Antonio Marcos 
Ponzani, Nelson Martins Arruda e Renan Francisco da Silva, totalizando seis votos. Abstiveram-
se de votar os vereadores Silmar dos Santos e Pr. Ivano de Almeida, totalizando duas 
abstenções. 
Ato contínuo, a senhora Presidente declarou que a Câmara Municipal decidiu receber a denúncia 
pelo voto da maioria dos presentes. Em seguida, nos termos do inciso II do artigo 5º do Decreto-
Lei nº 201/67, advertiu os senhores vereadores sobre a necessidade de que, na mesma sessão, 
fosse constituída a Comissão Processante, com três vereadores sorteados entre os 
desimpedidos, os quais deveriam eleger, desde logo, o Presidente e Relator. Logo após, a 
senhora Presidente suspendeu brevemente a sessão para que fosse constituída a Comissão 
Processante, orientando os nove vereadores a reunirem-se, a fim de que as lideranças 
partidárias indicassem membros para compor a Comissão Processante, respeitando 
rigorosamente a proporcionalidade partidária. Em seguida, foram sorteados para compor a 
Comissão Processante os vereadores Antonio Marcos Ponzani, Renan Francisco da Silva e 
Silvio Aparecido Luiz Marques, não havendo objeção oposta por quaisquer dos nove vereadores 
presentes. Diante da inexistência de objeções, os vereadores sorteados passaram a eleger, 
desde logo, o Presidente e o Relator da Comissão Processante, ficando eleito como Presidente 
o vereador Renan Francisco da Silva, como Relator o vereador Antonio Marcos Ponzani e como 
membro o vereador Silvio Aparecido Luiz Marques. Em virtude da inexistência de objeções, a 
senhora Presidente declarou em Plenário que os membros da Comissão Processante deveriam 
iniciar seus trabalhos dentro do prazo legal, nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/1967.) 
 
Obs.: Para mais detalhes acesse o Menu Ativ. Legislativa, no site da Câmara Municipal de 
Magda. 
 

 


