
2ª SESSÃO ORDINÁRIA – DATA: 10/03/2020 
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 1ª sessão ordinária: aprovada por unanimidade de votos. 
 

 
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS 

 

Autoria: Poder Executivo 
Projeto de lei número 13/2020 – dispõe sobre autorização para prorrogação de prazo do Programa 

“Frente de Trabalho Municipal” e dá outras providências. 
 
Projeto de lei número 14/2020 – dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e dá outras 

providências (R$20.000,00 para equipamentos e material permanente – Departamento de Educação e 
Cultura). 

 
Projeto de lei número 15/2020 – dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e dá outras 

providências (R$30.000,00 para material de consumo – Departamento de Educação e Cultura). 
 
 
Autoria: Poder Legislativo 
Requerimento de Informação número 02, de 2020 – Vereadores Antonio Marcos Ponzani, Célia 

Martins Tardioli, Pr. Ivano de Almeida, Nelson Martins Arruda, Renan Francisco da Silva, Silmar dos 
Santos e Sílvio Aparecido Luiz Marques – requerendo informações ao Presidente da Câmara Municipal 
de Magda sobre o cargo de Diretor Técnico de Departamento. 

 
Requerimento de Informação nº 03, de 2020 – Ver. Sílvio Aparecido Luiz Marques – requerendo 

informações do Prefeito Municipal relacionadas a convênios firmados e executados, bem como gastos 
com despesas de viagem. 

 
Requerimento de Informação nº 04, de 2020 – Ver. Sílvio Aparecido Luiz Marques – requerendo 

informações do Prefeito Municipal relacionadas com gastos com festividades de final de ano, pré-carnaval 
e demais eventos realizados para o público em geral. 

 
Requerimento Escrito – Vereadores Antonio Marcos Ponzani, Célia Martins Tardioli, Pr. Ivano de 

Almeida, Nelson Martins Arruda, Renan Francisco da Silva, Silmar dos Santos e Sílvio Aparecido Luiz 
Marques – apresentando proposta de extinção do cargo de Diretor Técnico de Departamento para 
conhecimento do Plenário com intuito de que a matéria seja discutida e votada comunicando o resultado 
da votação para a Mesa Diretora. 

 
Indicação número 05, de 2020 – Ver. Renan Francisco da Silva – indicando a possibilidade de 

realizar recapeamento asfáltico na rua Agenor Sebastião Trindade.  
 
Indicação número 06, de 2020 – Ver. Silmar dos Santos – indicando a possibilidade de instalar 

câmeras de monitoramento na EMEI Dirce de Souza Trindade Lessi e na EMEF Waldomiro Lojúdice. 
 
Indicação número 07, de 2020 – Ver. Silmar dos Santos – indicando a possibilidade de instalar 

paralelepípedos na rua 7 de Setembro, próximo ao ponto de ônibus da Sorveteria do Toninho, em Magda. 
 
Indicação número 08, de 2020 – Ver. Silmar dos Santos – indicando a possibilidade de instalar 

lixeira na praça do Conjunto Habitacional Pedro Teixeira. 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

Projeto de lei número 13/2020 – dispõe sobre autorização para prorrogação de prazo do Programa 
“Frente de Trabalho Municipal” e dá outras providências. 

(Aprovado por unanimidade de votos). 



 
Projeto de lei número 14/2020 – dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e dá outras 

providências (R$20.000,00 para equipamentos e material permanente – Departamento de Educação e 
Cultura). 

(Aprovado por unanimidade de votos). 
 
Projeto de lei número 15/2020 – dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e dá outras 

providências (R$30.000,00 para material de consumo – Departamento de Educação e Cultura). 
 (Aprovado por unanimidade de votos). 
 
Requerimento de Informação número 02, de 2020 – Vereadores Antonio Marcos Ponzani, Célia 

Martins Tardioli, Pr. Ivano de Almeida, Nelson Martins Arruda, Renan Francisco da Silva, Silmar dos 
Santos e Sílvio Aparecido Luiz Marques – requerendo informações ao Presidente da Câmara Municipal 
de Magda sobre o cargo de Diretor Técnico de Departamento. 

(Aprovado por unanimidade de votos). 
 
Requerimento de Informação nº 03, de 2020 – Ver. Sílvio Aparecido Luiz Marques – requerendo 

informações do Prefeito Municipal relacionadas a convênios firmados e executados, bem como gastos 
com despesas de viagem. 

(Aprovado por unanimidade de votos). 
 
Requerimento de Informação nº 04, de 2020 – Ver. Sílvio Aparecido Luiz Marques – requerendo 

informações do Prefeito Municipal relacionadas com gastos com festividades de final de ano, pré-carnaval 
e demais eventos realizados para o público em geral. 

(Aprovado por unanimidade de votos). 
 
Requerimento Escrito – Vereadores Antonio Marcos Ponzani, Célia Martins Tardioli, Pr. Ivano de 

Almeida, Nelson Martins Arruda, Renan Francisco da Silva, Silmar dos Santos e Sílvio Aparecido Luiz 
Marques – apresentando proposta de extinção do cargo de Diretor Técnico de Departamento para 
conhecimento do Plenário com intuito de que a matéria seja discutida e votada comunicando o resultado 
da votação para a Mesa Diretora. 

(Aprovado por unanimidade de votos). 
 

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

 

 

 

 

 


