
8ª SESSÃO ORDINÁRIA – DATA: 12/06/2018 
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: 7ª Sessão Ordinária de 2018 
Aprovada por unanimidade de votos. 
 

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS 
Autoria: Poder Executivo 

- Projeto de lei número 26/2018 – LDO para 2019. 
(encaminhado para a Comissão de Tributos, Finanças e Orçamento para análise e emissão de 
parecer) 
 
- Projeto de lei complementar número 03/2018, autoria Poder Executivo, que autoriza o Município 
de Magda a efetuar o protesto de dívida ativa, de título executivo judicial de quantia certa; 
autoriza, também, o registro pelo Município, de devedores em entidades que prestem serviços 
de proteção ao crédito e/ou promovam cadastros de devedores inadimplentes; dispensa o 
ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor e dá outras providências.  
 
- Projeto de lei número 30/2018, autoria Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito 
adicional especial e dá outras providências. 
 

Autoria: Vereadores 
- Requerimento de informação número 09, 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- Forneça cópias do contrato 
entabulado com a dupla sertaneja “Antony e Gabriel”; 2- Informe qual servidor procedeu o 
pagamento do referido show; 3- Forneça cópias do contrato de locação das tendas que foram 
utilizadas no “pré-carnaval 2018”; 4- Quais foram as pessoas responsáveis pela contratação do 
mencionado show. 
 
 

ORDEM DO DIA 
- Projeto de lei complementar número 03/2018, autoria Poder Executivo, que autoriza o Município 
de Magda a efetuar o protesto de dívida ativa, de título executivo judicial de quantia certa; 
autoriza, também, o registro pelo Município, de devedores em entidades que prestem serviços 
de proteção ao crédito e/ou promovam cadastros de devedores inadimplentes; dispensa o 
ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor e dá outras providências.  
 (aprovado por unanimidade de votos) 
 
- Projeto de lei número 30/2018, autoria Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito 
adicional especial e dá outras providências. 
 (aprovado por unanimidade de votos) 
 
Requerimento de Informação nº 09, de 2018. 
(aprovado por unanimidade de votos) 
 
Obs.: Para mais detalhes acesse o Menu Ativ. Legislativa, no site da Câmara Municipal de 
Magda. 


