
6ª SESSÃO ORDINÁRIA – DATA: 08/05/2018 
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: 5ª Sessão Ordinária de 2018 
Aprovada por unanimidade de votos. 
 

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS 
Autoria: Poder Executivo 

- Projeto de lei nº 26/2018, que dispõe sobre a LDO para exercício de 2019.   
(encaminhado para apresentação de emendas, na forma regimental) 
 
- Projeto de lei nº 27/2018, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 
especial e dá outras providências.   
 

Autoria: Vereadores 
- Requerimento de informação nº 06, de 2018-Ver. Antonio Marcos Ponzani. 
Nos termos do artigo 8º, inciso XIII da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 206 
do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro que seja oficiado a Excelentíssima Senhora 
Prefeita Municipal, para que preste as seguintes informações:  
1- Cópia xerográfica, capa a capa, ou certidão constando todos os gastos da Prefeitura Municipal 
de Magda com as festividades do pré-carnaval realizado no ano de 2018, exemplificando 
(cotação de preços de todos os gastos e seus respectivos vencedores, notas fiscais, com suas 
respectivas discriminações).   
 
- Indicação nº 03, de 2018 – Ver. Renan Francisco da Silva 
Indicando nos termos dos artigos 142 e 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Magda, a Excelentíssima Senhora Prefeita Viviane Aparecida Caselli Vital, para que determine 
ao setor competente a possibilidade de realizar campeonato municipal, no período de férias, nas 
modalidades minicampo (masculino) e vôlei (feminino).    
(encaminhada ao Poder Executivo). 
 
- Indicação nº 04, de 2018 - Ver. Silmar dos Santos 
Indicando nos termos dos artigos 142 e 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Magda, a Excelentíssima Senhora Prefeita Viviane Aparecida Caselli Vital, para que determine 
ao setor competente a possibilidade de adquirir massa asfáltica para tapar os buracos existentes 
nas ruas de nossa cidade, bem como na vicinal José Dourado.    
(encaminhada ao Poder Executivo). 
 

ORDEM DO DIA 
- Projeto de lei nº 27/2018, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 
especial e dá outras providências.  
(aprovado por unanimidade de votos). 
 
Requerimento de Informação nº 06, de 2018. 
(aprovado por unanimidade de votos). 
 
Obs.: Para mais detalhes acesse o Menu Ativ. Legislativa, no site da Câmara Municipal de 
Magda. 


