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

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, ás vinte horas, no prédio da 
Câmara Municipal de Magda, situado na Rua Brasil, 311, Centro, Magda-SP, realizou-se a terceira 
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. 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. Ivan() 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 ordinária de 2022. Em seguida o Pr. lvano de 
Almeida 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 segunda sessão ordinária de 2022, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. 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 lei número 27/2022, de autoria do 
Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização para conservação de estradas municipais e dá 
outras providências. Projeto de lei número 28/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe 
sobre a majoração do percentual máximo de desconto em folha. Em seguida foram lidas as 
ementas das proposições que seriam incluídas na ordem do dia: Projeto de lei complementar 
número 03/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre as aposentadorias e pensões 
do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos ocupantes de cargo efetivo, nos 
termos da Lei Complementar Municipal n° 91, de 27 de fevereiro de 2019, e dá outras 
providências. Projeto de lei número 25/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o 
Município de Magda a contratar com a Desenvolve SP - Agência de fomento do Estado de São 
Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências. Projeto de lei 
número 26/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre denominação de via pública e 
dá outras providências (Rua Gildo José Marques). Projeto de lei número 27/2022, de autoria do 
Prefeito Municipal, que dispõe sobre a autorização para conservação de estradas municipais e dá 
outras providências. Projeto de lei número 28/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe 
sobre a majoração temporária do percentual máximo de desconto em folha. Em seguida foram 
lidas as seguintes indicações apresentadas pelos vereadores: 14, de 2022, de autoria do Ver. 
João Clério Leoci 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 a possibilidade de instalar interclima em todas as ambulâncias do Município. 15, de 
2022, de autoria do Ver. João Clério Leoci 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 a possibilidade de abrir o portão do Centro de Saúde, a 
partir das 6h00, para que os pacientes que estão aguardando para agendar consultas possam ter 
acesso as instalações externas (bancos, banheiros, área coberta,  etc).  16, de 2022, de autoria do 
Ver.  Joao  Clerio Leoci 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 a possibilidade de adquirir cadeiras/poltronas de hidratação hospitalar para o 
Centro de Saúde de Magda. 17, 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 determine ao setor competente da 
municipalidade quanto a possibilidade de substituir as placas verticais da antiga Rua São Paulo, 
uma vez que nos termos da Lei Municipal n° 1.227, de 09 de agosto de 2017, a referida rua 
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passou a denominar-se Renato Luiz Marques. 18, 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 consulte o setor 
competente da Municipalidade sobre á possibilidade de aproveitar a arena do recinto para realizar 
treinamentos e campeonatos de vôlei de areia, futevôlei,  beach soccer, beach tennis,  dentre 
outros jogos de areia. 19, 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 intensifique à fiscalização em relação 
limpeza e conservação de terrenos baldios, imóveis fechados e/ou em estado de abandono. Em 
seguida o nobre Presidente deixou livre a palavra a quem quisesse se manifestar no expediente. 
Usou a palavra a Vereadora Alina Aparecida Cazelli comentando sobre seu descontentamento 
quanto a resposta de suas indicações, proferidas pelo arquiteto da Prefeitura Municipal, Aminael 
Fernandes, na sessão ordinária do dia oito de março de 2022. Comentou também que se reuniu 
com o Prefeito Municipal e ele se prontificou a realizar esforços para atender as indicações. 
Comentou também sobre o objetivo de sua indicação apresentada na presente sessão. Usou a 
palavra o Ver. João Clério Leoci comentando sobre o objetivo de suas indicações. Usou a palavra 
o Ver. José Roberto Pirota comentando sobre a importância da indicação do Ver. João Clério 
referente ao interclima. Comentou também sobre a necessidade de fazer manutenção no toldo do 
Centro de Saúde, nas proximidades da calha. Comentou ainda sobre a indicação da Vereadora 
Alina, que também já havia solicitado e realmente é muito importante, além da necessidade 
também de informar a vias sem nome para o Google facilitando assim a localização. 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 a presença de todos. Em seguida o nobre Presidente submeteu em discussão o 
projeto de lei complementar número 03/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre 
as aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos 
ocupantes de cargo efetivo, nos termos da Lei Complementar Municipal n° 91, de 27 de fevereiro 
de 2019, e dá outras providências. 0 Ver. João Clério Leoci requereu pedido de vista para melhor 
análise da proposição. Em seguida o nobre Presidente submeteu em discussão e votação o 
requerimento de pedido de vista, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Em seguida o 
nobre presidente submeteu em discussão e votação as seguintes proposições: Projeto de lei 
número 25/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Município de Magda a contratar 
com a Desenvolve SP - Agência de fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com 
outorga de garantia e dá outras providências, o qual foi aprovado por unanimidade de votos, 
incluindo o voto do Presidente conforme dispõe o inciso II, do artigo 169 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Magda. Projeto de lei número 26/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que 
dispõe sobre denominação de via pública e dá outras providências (Rua Gildo José Marques), o 
qual foi aprovado por unanimidade de votos, incluindo o voto do Presidente conforme dispõe o 
inciso II, do artigo 169 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Magda. Projeto de lei 
número 27/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a autorização para 
conservação de estradas municipais e dá outras providências, o qual foi aprovado por 
unanimidade de votos. Projeto de lei número 28/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe 
sobre a majoração temporária do percentual máximo de desconto em folha, 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. Usou a palavra a Vereadora Adriana Fernandes Perina 
comentando sobre o objetivo de suas indicações. Usou a palavra o Ver. Humberto de Souza 
Gobbi comentando sobre os projetos de lei apresentados na presente sessão. Usou a palavra 
também o Ver. João Clério Leoci comentando sobre o motivo do seu requerimento de pedido de 
vista. Em seguida nada mais havendo a constar a nobre Presidente agradeceu aos nobres 
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vereadores, e declarou encerrada a presente sessão, As 21h42. Sala das Sessões, aos vinte e 
dois dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.  
Link  do  video:  https://www.youtube.com/watch?v=  6sutosDrI8&t=1 55s  

e 	11:1- 
Victor rgo Tardioli Costa  

Presidente  
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