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

Aos dez dias do mês de maio 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 sexta 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, 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 quinta 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 quinta sessão ordinária de 2022, a qual foi 
aprovada por unanimidade de votos. Em seguida foi lido o projeto de lei número 34/2022, de autoria 
do Prefeito Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei 
orçamentária do ano de 2023, e dá outras providências. Em seguida o nobre Presidente informou que 
o projeto de lei número 34/2022 foi protocolizado na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal 
de Magda no dia 29 de abril de 2022, e portanto, cumpriu o inciso II do artigo 84 da Lei Orgânica do 
Município de Magda. Em seguida, na sequência do processo legislativo, conforme dispõe os artigos 
180 e 184 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Magda o nobre Presidente informou que o 
projeto de lei número 34/2022 ficaria à disposição dos senhores vereadores para apresentação de 
emendas num prazo de 30 dias. Em seguida foi lido e aprovado por unanimidade de votos o 
requerimento de inclusão de matérias na ordem do dia referente ao projeto de lei número 40/2022, de 
autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 
suplementar e dá outras providências. (R$500.000,00 para Manutenção de Atividades Desportivas e 
Recreativas). Em seguida foram lidas as seguintes proposições apresentadas pelos vereadores: 
Requerimento de Informação número 03, de 2022, de autoria dos vereadores José Sanches Rocailks 
Filho e João Clério Leoci, 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, 
requeremos que seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que preste as 
seguintes informações: 1-Informar o total de gastos que será suportado pela Prefeitura Municipal com 
a obra referente à fonte da praça da matriz, discriminando, individualmente, os valores gastos com 
demolição da estrutura antiga e construção da nova. 2-Informar o valor que foi custeado pela 
Municipalidade para construção da fonte que foi demolida, bem como informar se foi aberto algum 
procedimento administrativo para apurar eventual responsabilidade da empresa que procedeu 
construção, uma vez que a obra apresentou graves problemas, tanto que foi necessário a demolição 
da antiga estrutura para construção da nova. Indicação número 29, 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 da 
municipalidade a possibilidade de construir uma faixa elevada (lombofaixa), de acordo com as normas 
do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), nas seguintes localidades: 1-Rua Brasil, em frente ao 
estabelecimento comercial "Tia Ana"; 2-Rua 7 de Setembro, em frente ao Bar e Sorveteria do Tonin; 
3-Avenida Santa Terezinha, em frente a "escadaria" de acesso a Avenida, nas proximidades do Bar 
do Getúlio. Em seguida foram lidas as ementas das matérias que seriam incluídas na ordem do dia: 
Projetos de lei de números 35/2022, 36/2022, 37/2022, 38/2022, 39/2022, 40/2022 e Requerimento 
de Informação número 03, de 2022. Em seguida o nobre Presidente deixou livre a palavra a quem 
quisesse se manifestar no expediente. Usou a palavra o Ver. João Clério Leoci comentando sobre o 
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objetivo do seu requerimento de informação. Usou a palavra também o Ver. José Sanches Rocailks 
Filho comentando sobre o objetivo do seu requerimento de informação. Em seguida o nobre 
Presidente consultou os senhores vereadores se fariam o intervalo regimental, e foi decidido por 
unanimidade que seria feito o intervalo regimental. Reaberto os trabalhos deu-se 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 número 
35/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito 
adicional especial e dá outras providências. (R$20.000,00 para Repasse Financeiro de Recursos 
Estadual para Benefícios Eventuais), o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 
número 36/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de 
crédito adicional especial e dá outras providências. (R$30.000,00 para Assistência Social - Programa 
Auxilio Brasil), o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 37/2022, de 
autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 
especial e dá outras providências. (R$25.000,00 para Assistência Social), o qual foi aprovado por 
unanimidade de votos. Projeto de lei número 38/2022, de autoria do Prefeito Municipal. que dispõe 
sobre autorização para abertura de crédito suplementar e dá outras providências. (R$100.000,00 para 
Prevenção à Doenças), o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 39/2022, 
de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 
especial e dá outras providências. (R$165.753,05 para Reforma da Praça da Matriz), o qual foi 
aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 40/2022, de autoria do Prefeito Municipal, 
que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. 
(R$500.000,00 para Manutenção de Atividades Desportivas e Recreativas), o qual foi aprovado por 
unanimidade de votos. Requerimento de Informação número 03, de 2022, de autoria dos Vereadores 
João Clério Leoci e José Sanches Rocailks Filho, 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 o Ver. José Roberto Pirota agradecendo ao Deputado Federal Geninho 
Zuliani pela doação da máquina pazinha para o Município de Magda. Em seguida nada mais havendo 
a constar o nobre Presidente agradeceu a presença dos senhores vereadores, aos que 
acompanharam a sessão através das redes sociais da Câmara Municipal de Magda, e declarou 
encerrada a presente sessão, ás 20h56. Sala das Sessões, aos dez dias do mês de maio de dois mil 
e vinte e dois.  
Link  do  video:  https://www.youtube.com/watch?v=PVoXEv6mvdA   
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