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ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL 
DE MAGDA, NO TERCEIRO ANO LEGISLATIVO, DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA. 

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às vinte horas, no edifício da 
Câmara Municipal, situado na rua Brasil, 311, Centro, em Magda-SP, realizou-se a décima sexta 
sessão ordinária, pela Câmara Municipal, no terceiro ano legislativo, da décima sexta legislatura, 
sob a presidência do Ver. Natan Pereira de Araújo e secretariado pelo vereador Pr. Ivano de 
Almeida, segundo secretário. O nobre presidente convidou o Ver. Renan Francisco da Silva para 
secretariar os trabalhos, como primeiro secretário. Feita a chamada regimental dos vereadores, 
constatou-se a presença dos seguintes: Antonio Marcos Ponzani, Célia Martins Tardioli, Pr. Ivano 
de Almeida, Natan Pereira de Araújo, Nelson Martins Arruda, Renan Francisco da Silva, Silmar 
dos Santos e Sílvio Aparecido Luiz Marques. Estava ausente o Ver. José Artur Alegria. Com 
quórum regimental foi aberto os trabalhos, invocando o nome de Deus para a proteção. 
EXPEDIENTE. No expediente foi determinada a leitura da ata da sessão anterior, sendo que o 
Ver. Silmar dos Santos requereu a dispensa, que submetido em discussão e votação foi 
aprovado por unanimidade. Foi aprovada por unanimidade a ata da décima quinta sessão 
ordinária de 2019. Foram encaminhadas para a Comissão de Justiça e Redação, na forma 
regimental, as seguintes proposições: projeto de lei complementar número 04/2019 – autoriza a 
procuradoria geral do município a não ajuizar ações ou execuções fiscais de débitos de pequeno 
valor; de natureza tributária e não tributária; institui a notificação extrajudicial como forma de 
cobrança e dá outras providências. Projeto de lei número 35/2019 – dispõe sobre a criação do 
Fundo Municipal de Trânsito e dá outras providências. Foram lidos e aprovados por unanimidade 
os requerimentos de inclusão de matérias na ordem do dia referente as seguintes proposições: 
projeto de lei complementar número 04/2019 e projeto de lei número 35/2019. Foram lidas as 
ementas das proposições que seriam incluídas na ordem do dia, bem como a Moção de Apoio 
de autoria do Ver. Natan Pereira de Araújo, que após submetida em discussão e votação foi 
aprovada por unanimidade de votos. Não foi feito uso da palavra. O nobre Presidente consultou 
os vereadores se fariam o intervalo regimental, e foi decidido por unanimidade dar início a ordem 
do dia. ORDEM DO DIA: Na ordem do dia foi feita a chamada dos senhores vereadores 
constando a presença dos seguintes: Antonio Marcos Ponzani, Célia Martins Tardioli, Pr. Ivano 
de Almeida, Natan Pereira de Araújo, Nelson Martins Arruda, Renan Francisco da Silva, Silmar 
dos Santos e Sílvio Aparecido Luiz Marques. Estava ausente o Ver. José Artur Alegria. Depois 
de submetidas em discussão e votação foram aprovadas por unanimidade as seguintes 
proposições: projeto de lei número 32/2019, que estima a receita e fixa a despesa do Município 
de Magda para o exercício de 2020. Projeto de lei complementar número 04/2019, que autoriza 
a procuradoria geral do município a não ajuizar ações ou execuções fiscais de débitos de 
pequeno valor; de natureza tributária e não tributária; institui a notificação extrajudicial como 
forma de cobrança e dá outras providências. projeto de lei número 35/2019, que dispõe sobre a 
criação do Fundo Municipal de Trânsito e dá outras providências. Usaram a palavra os 
Vereadores Silmar dos Santos, Sílvio Aparecido Luiz Marques, Célia Martins Tardioli, Pr. Ivano 
de Almeida e Natan Pereira de Araújo. Nada mais havendo a constar, o nobre Presidente 
agradeceu as presenças dos senhores vereadores e demais presentes, convidando-os para a 
próxima sessão ordinária que se realizará em vinte e seis de novembro de dois mil e dezenove, 
e deu por encerrada a presente sessão, às 20h20. E para constar foi lavrada a presente que 
depois de lida será aprovada, se conforme, pelos vereadores e assinada pelo Presidente e 
Primeiro Secretário. Sala das Sessões, aos doze dias do mês de novembro de dois mil e 
dezenove. 
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