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

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, As vinte horas, no prédio da Câmara 
Municipal de Magda, situado na Rua Brasil, 311, Centro, Magda-SP, realizou-se a quarta 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. 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 
terceira 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 terceira 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 30/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe 
sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências (R$40.000,00 
para Material de Consumo - Manutenção do Fundeb). Projeto de lei número 31/2022, de autoria do 
Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá 
outras providências (R$295.487,58 para construção de Pista de Caminhada no Bairro Bela Vista). 
Em seguida foram idos os seguintes requerimentos de informação: 01, de 2022, de autoria do Ver. 
Humberto de Souza Gobbi requerendo, nos termos do artigo 8°, inciso XIII, da Lei Orgânica do 
Município de Magda, combinado com o artigo 206 do Regimento Interno desta Casa de Leis, 
requeiro que seja oficiado a Superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Magda, para 
que preste as seguintes informações, referente aos meses de janeiro a março de 2022, separadas 
mês a mês: 1-Informar o valor da folha de pagamento com os aposentados e pensionistas; 
2-Informar o valor das despesas administrativas do lprem; 3-Informar o valor arrecadado com a 
contribuição patronal; 4-Informar o valor arrecadado com a contribuição funcional; 5-Informar o valor 
arrecadado com aporte financeiro; 6-Informar o valor arrecadado com os parcelamentos; 7-Informar 
o saldo total do Instituto (posição em 31/03/2022). 02, de 2022, de autoria da Vereadora Adriana 
Fernandes Perina, requerendo nos termos do artigo 8°, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município de 
Magda, combinado com o artigo 206 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro que seja 
oficiado aos Diretores dos Setores de Saúde e Social, para que preste as seguintes informações: 1-
Se o Setor de Saúde e Social realizou curso de capacitação e humanização dos servidores 
municipais que trabalham com atendimento ao público. 2- Se a resposta for positiva, informar quais 
curso(s) fora(m) realizado(s). 3- Se a resposta for negativa, esclarecer e/ou justificar a falta de 
realização. Em seguida foram lidas as ementas das proposições que seriam incluídas na ordem do 
dia: Projeto de lei complementar número 04/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre 
a criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência do Município de Magda, e dá 
providencias correlatas. Projeto de lei número 30/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe 
sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências (R$40.000,00 
para Material de Consumo - Manutenção do Fundeb). Projeto de lei número 31/2022, de autoria do 
Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá 
outras providências (R$295.487,58 para construção de Pista de Caminhada no Bairro Bela Vista). 
Requerimento de informação número 01, de 2022, de autoria do Ver. Humberto de Souza Gobbi. 
Requerimento de Informação número 02, de 2022, de autoria da Vereadora Adriana Fernandes 
Perina. Em seguida foram lidas as seguintes indicações apresentadas pelos vereadores: 20, de 
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2022, de autoria do Ver. José Roberto Pirota 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 designar servidor ou contratar empresa 
para informar ao Google  Maps  as vias (ruas) ausentes de nossa cidade. 21, de 2022, de autoria do 
Ver. 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 determine 
ao setor competente a possibilidade de adquirir  drones  para reforçar na identificação de criadouros 
do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika  virus  e chikungunya, utilizando assim a 
tecnologia a serviço da população, uma vez que há vários casos de dengue em nosso Município. 22, 
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 toldo/cobertura em frente ao 
Centro Municipal de Educação Infantil "Profa. Neusa Bento da Cruz". 23, 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 quanto a possibilidade de implementar uma sala sensorial para ajudar crianças 
com  TEA  - Transtornos do Espectro Autista). 24, de 2022, de autoria dos Vereadores Humberto de 
Souza Gobbi e José Roberto Pirota indicando nos termos dos artigos 142 e 143 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Magda, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a 
possibilidade de instalar câmeras de vigilância na área verde do Conjunto Habitacional Pedro 
Teixeira. 25, de 2022, de autoria do Ver. José Roberto Pirota 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 colocar número de 
identificação nos prédios públicos do Município. 26, 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 à possibilidade de realizar uma limpeza completa e â dedetização do 
imóvel (antigo salão do Magda Atlético Clube), que está fechado na Rua Deoclides Cardoso da Silva, 
localizado aos fundos da Igreja da Praga da Matriz. Em seguida o nobre Presidente deixou livre a 
palavra a quem quisesse se manifestar no expediente. Usou a palavra o Ver. Humberto de Souza 
Gobbi comentando sobre as indicações de números 23 e 24, de 2022. Usou a palavra também o Ver. 
José Sanches Rocailks Filho comentando sobre a indicação número 21, de 2022. 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 e votação as 
seguintes proposições: Projeto de lei complementar número 04/2022, de autoria do Prefeito 
Municipal, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência do 
Município de Magda, e dá providências correlatas, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. 
Projeto de lei número 30/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização para 
abertura de crédito adicional especial e dá outras providências (R$40.000,00 para Material de 
Consumo - Manutençao do Fundeb), o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 
número 31/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de 
crédito adicional especial e dá outras providências (R$295.487,58 para construção de Pista de 
Caminhada no Bairro Bela Vista), o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Requerimento de 
informação número 01, de 2022, de autoria do Ver. Humberto de Souza Gobbi, o qual foi aprovado 
por unanimidade de votos. Requerimento de Informação número 02, de 2022, de autoria da 
Vereadora Adriana Fernandes Perina, 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 
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a palavra a Vereadora Adriana Fernandes Perina comentando sobre o objetivo do seu requerimento 
de informação. Usou a palavra também o Ver. Humberto de Souza Gobbi comentando sobre o 
objetivo de seu requerimento de informação. Usou a palavra o Ver. Pr. Ivan° de Almeida 
agradecendo ao Deputado Federal Jeferson Campos e ao Deputado Estadual Carlos  Cesar  pelos 
recursos destinados ao Município de Magda. Em seguida nada mais havendo a constar a nobre 
Presidente agradeceu aos nobres vereadores, e declarou encerrada a presente sessão, és 20h37. 
Sala das Sessões, aos doze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois.  
Link  do  video:  https://www.voutube.com/watch?v=r-tFyRca8ek   

Victor Hugo Tardioli Costa  
Presidente  

rimeiro Secretário 
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