
PODER LEGISLATIVO  
Camara  Municipal de Magda 

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MAGDA, NO SEGUNDO ANO LEGISLATIVO, DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA. 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às vinte horas, no prédio 
da Câmara Municipal de Magda, situado na Rua Brasil, 311, Centro, Magda-SP, realizou-se a 
primeira sessão ordinária, pela Câmara Municipal, no segundo ano legislativo, da décima sétima 
legislatura. Presidida pelo Vice-Presidente em exercício, Marcos Aurélio Batello e secretariado 
pelos vereadores Humberto de Souza Gobbi e Pr. Ivano de Almeida, respectivamente, primeiro e 
segundo secretários. Feita a chamada regimental dos vereadores, constatou-se a presença dos 
seguintes: Adriana Fernandes Perina, Alina Aparecida Cazelli, Humberto de Souza Gobbi, Pr. 
Ivano de Almeida, João Clério Leoci, José Roberto Pirota, José Sanches Rocailks Filho, Marcos 
Aurélio Batello e  Victor  Hugo Tardioli Costa. Com  quorum regimental foi aberto os trabalhos, 
invocando o nome de Deus para a proteção. Em seguida o nobre Presidente determinou ao 
primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da segunda sessão extraordinária de 2022. E 
seguida o Ver. José Roberto Pirota requereu dispensa de leitura, a qual submetida em discussão 
e votação foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida o nobre Presidente submeteu em 
discussão e votação a ata da segunda sessão extraordinária de 2022, a qual foi aprovada por 
unanimidade de votos. Em seguida foi lida a Mensagem de Veto número 01/2022, de autoria do 
Prefeito Municipal. Em seguida foram lidos os requerimentos de inclusão de matérias na ordem 
do dia referentes ao projeto de lei número 20/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe 
sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências e projeto 
de lei complementar número 02/2022, de autoria da Mesa da Câmara Municipal de Magda, que 
dispõe sobre a concessão de gratificação mensal para as funções de Ouvidor, responsável pelo 
Controle Interno, Pregoeiro e Membro da Comissão Permanente de Licitação da Câmara 
Municipal de Magda e dá outras providências. Em seguida foram lidas as ementas das matérias 
que seriam deliberadas na ordem do dia. Em seguida foram lidas as indicações apresentadas 
pelos vereadores: Indicação 01, de 2022, de autoria dos Vereadores João Clério Leoci e José 
Sanches Rocailks Filho, indicando nos termos dos artigos 142 e 143 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Magda, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que envie 
projeto de lei â Câmara Municipal dispondo sobre a necessidade de rastreamento, monitoramento, 
acompanhamento e orientação especializada aos munícipes que possuem animais de estimação, 
incluindo esclarecimentos sobre â necessidade de castração para evitar procriações indesejadas. 
Indicação 02, de 2022, de autoria do Ver. Pr. Ivano de Almeida, indicando nos termos dos artigos 
142 e 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Magda, ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, para que envie projeto de lei á Câmara Municipal assegurando que as 
pessoas com transtorno do espectro autista sejam incluidas nas classes comuns de ensino 
regular, tendo direito a acompanhamento especializado em casos de comprovada necessidade. 
Indicação 03, de 2022, de autoria do Ver. Pr. Ivano de Almeida, indicando nos termos dos artigos 
142 e 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Magda, ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, para que para que consulte o setor competente da Municipalidade sobre â 
possibilidade de disponibilizar â população sessões de hidroterapia. Indicação 04, de 2022, de 
autoria do Ver. Pr. Ivano de Almeida, indicando nos termos dos artigos 142 e 143 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Magda, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que 
consulte o setor competente da Municipalidade sobre à possibilidade de adquirir testes rápidos de 
Covid-19 em quantidade suficiente para atender â demanda da população. Indicação 05, de 2022, 
de autoria do Ver. Marcos Aurélio Batello, indicando nos termos dos artigos 142 e 143 do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Magda, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que consulte o setor competente da Municipalidade sobre à possibilidade de fornecer  kits  de 
materiais esportivos para alunos da rede pública municipal. Indicação 06, de 2022, de autoria da 
Vereadora Alina Aparecida Cazelli, indicando nos termos dos artigos 142 e 143 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Magda, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que 
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consulte o setor competente da Municipalidade sobre à possibilidade de recapear a rua localizada 
entre o estacionamento da Câmara Municipal e a empresa Biscoitos Tia Ana. Indicação 07, de 
2022, de autoria do Vereadora Alina Aparecida Cazelli, indicando nos termos dos artigos 142 e 
143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Magda, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine ao setor competente da municipalidade á possibilidade de 
proceder benfeitorias do tipo "mureta de alvenaria",  "Guard Rail"  e/ou "defensa metálica", na 
avenida Santa Terezinha. Caso não seja possível, devido a questão econômica, consultar o setor 
competente da municipalidade objetivando a possibilidade de proceder a benfeitoria utilizando 
madeira. Em seguida foi realizado o intervalo regimental. Retomando os trabalhos deu-se inicio a 
ORDEM DO DIA. Na ordem do dia o nobre presidente determinou ao primeiro secretário que 
fizesse a chamada dos senhores vereadores, e foi constatada a presença de todos. Em seguida, 
na forma regimental, foi submetido e discussão e votação a Mensagem de Veto número 01/2022, 
de autoria do Prefeito Municipal, sendo que a mesma foi aprovada obtendo por 07 (sete) votos a 
favor e 02 (dois) votos contrários. Em seguida o nobre presidente submeteu em discussão e 
votação as seguintes proposições: Projeto de lei complementar número 02/2022, de autoria da 
Mesa da Câmara Municipal, que dispõe sobre a concessão de gratificação mensal para as 
funções de Ouvidor, Controle Interno, Pregoeiro e Membro da Comissão de Licitação da Câmara 
Municipal de Magda e dá outras providências, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. 
Projeto de lei número 02/2022, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, que dispõe sobre 
concessão da Revisão Geral Anual dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de 
Magda, na forma que dispõe o inciso X do  art.  37 e § 4° do  art.  39, ambos da Constituição Federal, 

Lei Municipal n° 512, de 23 de maio de 2002 e o § 2° do  art.  65 da Lei Orgânica do Município de 
Magda e dá outras providências, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Projeto de lei 
número 12/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a conceder 
subvenção e/ou contribuição e dá outras providências, a qual foi aprovada por unanimidade de 
votos. Projeto de lei número 13/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Executivo 
Municipal a conceder subvenção e/ou contribuição e dá outras providências (R$11.990,16 para o 
Hospital de Nhandeara - Covid-19), a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Projeto de lei 
número 14/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que cria função gratificada para servidor 
ocupante de cargo efetivo que desempenha atividades de natureza especial, e dá outras 
providências, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Projeto de lei número 15/2022, de 
autoria do Prefeito Municipal, que dispõe Sobre a Revisão Anual Geral dos vencimentos dos 
servidores públicos, do poder Executivo e da Autarquia deste Município, na forma que dispões o 
inciso X, do artigo 37, o § 4° do artigo 39, ambos da Constituição Federal, Lei Municipal n°. 512 de 
23 de Maio de 2002 e o § 2° do artigo 65 da Lei Orgânica deste Município e dá outras 
providências.dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos do 
Poder Executivo e da Autarquia deste Município, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. 
Projeto de lei número 16/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização 
para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências (R$473.000,00 para 
construção de pista de caminhada no Jardim Soraia), a qual foi aprovada por unanimidade de 
votos. Projeto de lei número 17/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre 
autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências (R$1.432.953,97 
para reforma e ampliação do Centro de Lazer do Trabalhador "Oraoi Inacio de Oliveira"), a qual foi 
aprovada por unanimidade de votos. Projeto de lei número 18/2022, de autoria do Prefeito 
Municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras 
providências (R$60.000,00 para Programa Cozinha Alimento), a qual foi aprovada por 
unanimidade de votos. Projeto de lei número 19/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que 
dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências 
(R$132.000,00 para equipamentos e material permanente - Manutenção do Fundeb), a qual foi 
aprovada por unanimidade de votos. Projeto de lei complementar número 02/2022, de autoria do 
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Prefeito Municipal, que dispõe sobre a criação e extinção de cargos de cargos de provimento 
efetivo do Município e dá outras providências, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. 
Projeto de lei número 20/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização 
para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências (R$623.598,19 para 
pavimentação asfáltica), a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida o nobre 
presidente comunicou aos nobres vereadores que a vereadora Adriana Fernandes Perina 
renunciou ao cargo de Presidente da Câmara Municipal de Magda, no dia 31 de dezembro de 
2021 e que o artigo 13 do Regimento Interno da Câmara Municipal dizia o seguinte: Para 
preenchimento do cargo vago na Mesa, haverá eleição suplementar na primeira sessão ordinária 
seguinte àquela na qual se verificar a vaga, observando o disposto neste Regimento. Portanto, 
seria feita a eleição para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Magda, para o término 
do biênio 2021/2022, esclarecendo que, na forma regimental, a votação seria realizada em 
escrutínio secreto, e os vereadores deveriam assinar a lista de presença antes de votarem, 
ficando livre caso o Vereador ou Vereadora quisesse manifestar interesse em concorrer ao cargo 
de Presidente. A vereadora Alina Aparecida Cazelli e o Ver.  Victor  Hugo Tardioli Costa 
manifestaram interesse no cargo de Presidente da Câmara Municipal de Magda. Em seguida, na 
forma regimental, deu-se inicio a votação. Terminada a votação o nobre presidente convidou o 
primeiro secretário para escrutinar os trabalhos. Foram constatados 09 (nove) votos válidos, 
sendo 05 (cinco) votos para o Ver.  Victor  Hugo Tardioli Costa e 04 (quatro) votos para a 
Vereadora Alina Aparecida Cazelli, ficando assim o Ver.  Victor  Hugo Tardioli Costa eleito 
Presidente da Câmara Municipal de Magda para o término do biênio 2021/2022. Em seguida o 
nobre Presidente deixou livre a palavra a quem quisesse se manifestar na explicação pessoal. 
Usou a palavra a Vereadora Adriana Fernandes Perina agradecendo ao Prefeito Municipal por ter 
atendido o pedido de vetar o projeto, pois assim foi dada a oportunidade de fazer novamente de 
uma forma justa e correta. Comentou também sobre a indicação do Ver. Marcos sobre as 
chuteiras. Usou a palavra a Vereadora Alina Aparecida Cazelli agradecendo aos votos recebidos 
e parabenizando o Ver.  Victor  pela eleição. Usou a palavra o Ver. Humberto de Souza Gobbi 
agradecendo a todos que assistem a transmissão e aos funcionários da Câmara pelo apoio. 
Comentou sobre a eleição da presidência e de uma indicação da Vereadora Alina referente a 
pavimentação asfáltica. Usou a palavra o Ver. Pr. Ivan° de Almeida parabenizando o Ver.  Victor  
pela eleição, a todos os vereadores, e aos funcionários da Câmara, pois sem eles nada disso 
aconteceria, agradeceu a equipe de filmagem, e desejou que Deus abençoe a todos. Usou a 
palavra o Ver.  Victor  Hugo Tardioli Costa agradecendo a todos que o apoiaram e aos que também 
não o apoiaram, pois foi uma política justa, e agradeceu a todos. Usou a palavra o Ver. Marcos 
Aurélio Batello parabenizando o Ver.  Victor  pela eleição, e comentou que há crianças treinando 
sem chuteiras, ou seja, as mesmas ainda não chegaram. Comentou sobre o veto, que era 
necessário analisar melhor para que isso não voltasse a acontecer, pois todos os vereadores 
pediram para incluir e votaram unânime a favor do projeto, e isso causou um desgaste para todos. 
Em seguida nada mais havendo a constar a nobre Presidente agradeceu aos nobres vereadores, 
e declarou encerrada a presente sessão, às 21h05. Sala das Ses,s6es, aos vinte e dois dias do 
mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois. 

urélio Batello 
e-Presidente em exercício 
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