
1ª SESSÃO ORDINÁRIA – DATA: 26/02/2020 
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. 

 
Ata da 2ª sessão extraordinária: aprovada por unanimidade de votos. 
 

 
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS 

 

Autoria: Poder Executivo 
- Projeto de lei número 11/2020 – obriga os pais de crianças em idade de vacinação, ou seus 

responsáveis, a apresentar, no ato da matrícula/rematrícula em estabelecimento de ensino público ou 
privado, comprovante de vacinação da criança contendo o registro da aplicação das vacinas obrigatórias 
à sua idade e dá outras providências. 

 
- Projeto de lei número 12/2020 – dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e dá outras 

providências (R$20.000,00 para a Frente de Trabalho Municipal). 
 
Autoria: Poder Legislativo 
Requerimento de Informação número 01, de 2020 – Vereador Renan Francisco da Silva 
 
Indicação número 01, de 2020 – Vereador Sílvio Aparecido Luiz Marques 
 
Indicação número 02, de 2020 – Vereador Renan Francisco da Silva 
 
Indicação número 03, de 2020 – Vereador Nelson Martins Arruda 
 
Indicação número 04, de 2020 – Vereadora Célia Martins Tardioli  
  
 

ORDEM DO DIA 
 

- Projeto de lei número 11/2020 – obriga os pais de crianças em idade de vacinação, ou seus 
responsáveis, a apresentar, no ato da matrícula/rematrícula em estabelecimento de ensino público ou 
privado, comprovante de vacinação da criança contendo o registro da aplicação das vacinas obrigatórias 
à sua idade e dá outras providências. 

(Aprovado por unanimidade de votos). 
 
- Projeto de lei número 12/2020 – dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e dá outras 

providências (R$20.000,00 para a Frente de Trabalho Municipal). 
 (Aprovado por unanimidade de votos). 
 
- Requerimento de Informação número 01, de 2020 – Vereador Renan Francisco da Silva 
(Aprovado por unanimidade de votos). 
 

 
Obs.: Para mais detalhes acesse o Menu Legislativo, no site da Câmara Municipal de Magda. 

 

 

 

 


