
7ª SESSÃO ORDINÁRIA – DATA: 22/05/2018 
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: 6ª Sessão Ordinária de 2018 
Aprovada por unanimidade de votos. 
 

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS 
Autoria: Poder Executivo 

- Projeto de lei número 28/2018, autoria Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para 
abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. 
 
- Projeto de lei número 02/2018, autoria Mesa da Câmara, que dispõe sobre abertura de crédito 
adicional suplementar e dá outras providências. 
 

Autoria: Vereadores 
- Requerimento de informação nº 07, de 2018-Ver. Antonio Marcos Ponzani. 
Requerendo nos termos do artigo 8º, inciso XIII da Lei Orgânica do Município, combinado com o 
artigo 206 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que seja oficiado a Excelentíssima Senhora 
Prefeita Municipal, para que preste as seguintes informações: 1- Informar o valor pago em horas 
extras aos servidores municipais referente aos anos de 2017/2018 até a presente data; 2- Qual 
o critério para pagamentos das horas extras aos servidores; 3- Se há documentos que 
comprovem que os servidores trabalharam fora do horário de expediente e se a resposta for 
negativa, por qual motivo foram pagas horas extras. 
 
- Requerimento de informação nº 08, de 2018-Ver. Nelson Martins Arruda 
Requerendo nos termos do artigo 8º, inciso XIII da Lei Orgânica do Município, combinado com o 
artigo 206 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que seja oficiado a Excelentíssima Senhora 
Prefeita Municipal, para que preste as seguintes informações: 1- Discriminar os gastos com as 
comidas, bebidas, doces, fotos e flores no jantar realizado dia 11/05/2018 em comemoração ao 
“Dia das Mães”. 
 

ORDEM DO DIA 
- Projeto de lei número 28/2018, autoria Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para 
abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. 
(aprovado por unanimidade de votos) 
 
- Projeto de lei número 02/2018, autoria Mesa da Câmara, que dispõe sobre abertura de crédito 
adicional suplementar e dá outras providências. 
(aprovado por unanimidade de votos) 
 
Requerimento de Informação nº 07, de 2018. 
(aprovado por unanimidade de votos) 
 
Requerimento de Informação nº 08, de 2018. 
(aprovado por unanimidade de votos) 
 
Obs.: Para mais detalhes acesse o Menu Ativ. Legislativa, no site da Câmara Municipal de 
Magda. 
 


