
PODER LEGISLATIVO 
Câmara Municipal de Magda 

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

Aos oito dias do mês de março 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 segunda 
sessão ordinária, pela Câmara Municipal, no segundo ano legislativo, da décima sétima 
legislatura. Presidida pelo nobre vereador  Victor  Hugo Tardioli Costa e secretariado pelos 
vereadores Humberto de Souza Gobbi e Pr. Ivan° de Almeida, respectivamente, primeiro e 
segundo secretários. Feita a chamada regimental dos vereadores, constatou-se a presença dos 
seguintes: Adriana Fernandes Perina, Humberto de Souza Gobbi, Pr. Ivan° de Almeida, João 
Clério Leoci, José Roberto Pirota, José Sanches Rocailks Filho, Marcos Aurélio Batello e  Victor  
Hugo Tardioli Costa. Estava ausente a Vereadora Alina Aparecida Cazelli. 0 nobre Presidente 
disse que a Vereadora Alina enviou justificativa de sua ausência por estar em isolamento. Com  
quorum regimental foi aberto os trabalhos invocando o nome de Deus para a proteção. Em 
seguida o nobre presidente parabenizou as mulheres pelo seu Dia Internacional da Mulher. Em 
seguida foi prestada homenagem para as mulheres que exerceram e exercem mandato eletivo na 
Câmara Municipal de Magda. Foram homenageadas as  ex-Vereadoras Célia Martins Tardioli, 
Edenir Aparecida de Brito, Zenaide Nossa e Soraya Imaculada Cazelli dos Santos Lojúdice (não 
pode comparecer por motivos particulares). Foram homenageadas também as atuais vereadoras 
Adriana Fernandes Perina e Alina Aparecida Cazelli (não pode comparecer por estar em 
isolamento). Foi homenageada também a servidora da Câmara Municipal de Magda, Jéssica 
Dilene da Silva Pereira, em nome de todas as mulheres do Município. Em seguida o nobre 
Presidente determinou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da primeira sessão 
ordinária de 2022. Em seguida o Ver. Marcos Aurélio Batello requereu dispensa de leitura, o qual 
submetida em discussão e votação foi aprovado por unanimidade de votos. Em seguida o nobre 
Presidente submeteu em discussão e votação a ata da primeira sessão ordinária 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 e aprovados por unanimidade de votos, 
os requerimentos de inclusão de matérias na ordem do dia referentes as seguintes proposições: 
Projeto de Decreto Legislativo número 01/2022, de autoria do Vereador  Victor  Hugo Tardioli 
Costa, que dispõe sobre a concessão de titulo de cidadão magdense e dá outras providências. 
Homenageado Deputado estadual Dirceu Dalben. Projeto de lei número 21/2022, de autoria do 
Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá 
outras providências (R$315.709,30 para reforma e adequação da entrada do Centro de Lazer). 
Projeto de lei número 22/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização 
para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências (R$12.000,00 para 
contribuição a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus). Projeto de lei 
número 23/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de 
crédito adicional especial e dá outras providências (R$15.000,00 para contribuição a Fundação 
Pio XII). Projeto de lei número 24/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre 
autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências (R$1.261.143,93 
para recapeamento asfáltico em diversas ruas). Em seguida foram lidas as ementas das matérias 
que seriam deliberadas na ordem do dia. Em seguida foram lidas e aprovadas por unanimidade 
as seguintes moções: Moção de Pesar n° 01, de 2022, de autoria dos vereadores Adriana 
Fernandes Perina e João Clério Leoci, manifestando VOTOS DE PESAR à família Tardioli pelo 
passamento do senhor João Mataqueiro Tardioli, cidadão ilustre que muito contribuiu pela 
grandeza de nosso município. Moção de Repúdio n° 02, de 2022, de autoria do Ver. Pr. Ivan° de 
Almeida, manifestando VOTOS DE REPÚDIO pelas declarações ofensivas e desrespeitosas ás 
mulheres ucranianas e brasileiras, feitas pelo deputado estadual  Arthur  do  Val  (Podemos/SP), 
também conhecido como "Mamãe Falei". Em seguida foram lidas as indicações apresentadas 
pelos vereadores: Indicação número 08, de 2022, de autoria do Ver. Pr. lvano de Almeida 
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indicando nos termos dos artigos 142 e 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Magda, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Magda, para que, nos 
termos do artigo 18, inciso IX, alínea "a", do Regimento Interno desta Casa Legislativa, delibere 
oportunamente, por meio de ato próprio, sobre os dias de concessão de ponto facultativo em 
datas próximas a feriados nacionais, estaduais e/ou municipais. Indicação número 09, 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 consulte o setor competente da municipalidade quanto a possibilidade de adquirir 04 
(quatro) gaiolas para gatos e 02 (duas) gaiolas para cachorro, para serem usadas pelos animais 
que serão castrados pelos técnicos da Prefeitura Municipal de Magda. Indicação número 10, de 
2022, de autoria do Ver. Humberto de Souza Gobbi, 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 quanto a possibilidade de 
incluir o componente curricular de Robótica na matriz curricular da educação infantil do Município 
de Magda. Indicação número 11, de 2022, de autoria do Ver.  Victor  Hugo Tardioli Costa, 
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, após estudos, a possibilidade de enviar projeto de lei a Câmara Municipal 
dispondo sobre criação de programa assistencial para concessão de um  kit  com itens essenciais 
para os recém-nascidos de mães de baixa renda. Indicação número 12, de 2022, de autoria da 
Vereadora Adriana Fernandes Perina, 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 a possibilidade de adquirir escadas para as 
ambulâncias, objetivando facilitar a entrada de pacientes. Caso já possua solicitar ao responsável 
que sejam usadas, evitando transtornos aos pacientes. Indicação número 13, de 2022, de autoria 
da Vereadora Adriana Fernandes Perina, 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 a possibilidade de estacionar as 
ambulâncias em garagem coberta ou local apropriado, evitando assim o aquecimento pela 
radiação infravermelha, e com isso proporcionando mais comodidade aos pacientes. Em seguida 
o nobre Presidente deixou livre a palavra a quem quisesse se manifestar no expediente. Usou a 
palavra o Ver. Pr. Ivan° de Almeida parabenizando as todas as mulheres do Município pelo Dia 
Internacional da Mulher e explanou sobre sua Moção de Repúdio. Em seguida o nobre Presidente 
consultou os senhores vereadores se fariam o intervalo regimental, e foi decidido por 
unanimidade dar inicio a ordem do dia. ORDEM DO DIA. Na ordem do dia o nobre presidente 
determinou ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores, e foi 
constatada somente a ausência da Vereadora Alina Aparecida GazeIli. Em seguida o nobre 
Presidente submeteu em discussão e votação as seguintes proposições: Projeto de Decreto 
Legislativo número 01/2022, de autoria do Vereador  Victor  Hugo Tardioli Costa, que dispõe sobre 
a concessão de titulo de cidadão magdense e dá outras providências. Homenageado Deputado 
Estadual Dirceu Dalben, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 
21/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito 
adicional especial e dá outras providências (R$315.709,30 para reforma e adequação da entrada 
do Centro de Lazer), o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 
22/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito 
adicional especial e dá outras providências (R$12.000,00 para contribuição a Associação Lar São 
Francisco de Assis na Providência de Deus), o qual foi aprovado por unanimidade de votos. 
Projeto de lei número 23/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização 
para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências (R$15.000,00 para 
contribuição a Fundação Pio XII), o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 
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número 24/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de 
crédito adicional especial e dá outras providências (R$1.261.143,93 para recapeamento asfáltico 
em diversas ruas), o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Em seguida o nobre Presidente 
deixou livre a palavra a quem quisesse se manifestar na explicação pessoal. Usaram a palavra os 
seguintes vereadores: Adriana Fernandes Perina parabenizando todas as mulheres e 
agradecendo pela homenagem recebida. Humberto de Souza Gobbi, parabenizando todas as 
mulheres do Brasil, e as mulheres homenageadas pela Câmara Municipal. Comunicou que os 
vereadores Adriana, Humberto e José Roberto haviam solicitado junto ao Deputado Federal 
Geninho Zuliani recursos para construção de uma pista de caminhada, e que o referido recursos 
havia sido liberado. José Roberto Pirota agradecendo aos presentes e parabenizando todas as 
mulheres pelo seu dia. Agradeceu também ao deputado Geninho por ter atendido ao pedido. 
Marcos Aurélio Batello parabenizando as mulheres presentes que representam todas as 
mulheres do nosso Município.  Victor  Hugo Tardioli Costa agradecendo o comparecimento das 
homenageadas e justificando o não comparecimento da  ex-vereadora Soraya e da Vereadora 
Alina. Disse também que estaria a disposição de todos. Em seguida foi aberto o espaço para os 
chefes de setores da Prefeitura Municipal de Magda explanarem sobre as indicações 
apresentadas pelos nobres vereadores na sessão ordinária do dia vinte e dois de fevereiro de 
2022. Em seguida nada mais havendo a constar a nobre Presidente agradeceu aos nobres 
vereadores, e declarou encerrada a presente sessão, ás 21h32. Sala das Sessões, aos oito dias 
do mês de março de dois mil e vinte e dois.  
Link  do  video:  https://www.youtube.com/watch?v=ZA3  90 Gvfw  

Victor  '-ugoq- dieittgLos‘ta  
Presidente  
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