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Ata da Audiência pública realizada pela Comissão de Tributos, Finanças e Orçamento da 
Câmara Municipal de Magda, para discussão do projeto de lei nº 32, de 27 de setembro de 
2019, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Magda para o exercício de 2020.   

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às vinte horas, no edifício da Câmara 
Municipal, situado na rua Brasil, 311, Centro, Magda-SP, realizou-se a Audiência Pública, pela 
Comissão de Tributos, Finanças e Orçamento, em obediência ao Parágrafo Único, do inciso I, do art. 
48, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para discussão do projeto de lei nº 32, de 27 
de setembro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Magda para o exercício 
de 2020, visando a transparência fiscal com a participação popular. Presidida pela Ver. Célia Martins 
Tardioli, Presidente da Comissão de Tributos, Finanças e Orçamento, que convidou o Ver. José Artur 
Alegria para secretariar os trabalhos. Participaram da referida Audiência Pública vereadores da 
Câmara Municipal e pessoas da comunidade. Foi lido o Edital de Convocação de Audiência Pública. 
Foi comunicado pela nobre presidente que o projeto de lei número 32/2019, havia sido protocolado 
na Câmara Municipal em 27/09/2019, lido em Plenário e encaminhado para os nobres vereadores 
para apresentação de emendas num prazo de 30 (trinta) dias, porém até a presente data nenhuma 
emenda havia sido apresentada. A nobre Presidente fez uma exposição sobre o referido projeto de 
lei. Foi aberto espaço para formulação de perguntas e sugestões. Após os debates foram destacados 
os pontos principais da audiência pública. Em seguida não havendo mais nada a se tratar, a nobre 
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Audiência Pública. 
Câmara Municipal de Magda, aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e dezenove. 
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