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

Aos vinte e quatro dias do mês de maio 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 sétima 
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, primeiro secretário e convidou a Vereadora Adriana Fernandes Perina para 
secretariar os trabalhos como segunda secretária. Feita a chamada regimental dos vereadores, 
constatou-se a presença dos seguintes: Adriana Fernandes Perina, Alina Aparecida Cazelli, 
Humberto de Souza Gobbi, João Clério Leoci, José Roberto Pirota, José Sanches Rocailks Filho, 
Marcos Aurélio Batello e  Victor  Hugo Tardioli Costa. Estava ausente o Ver. Pr. Ivan() de Almeida 
(ausência justificada através de Atestado Médico). 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 sexta 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 sexta 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 41/2022, de autoria do Prefeito 
Municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras 
providências (R$100.000,00 para construção de  playground  na Praça Miguel CaseIli). Projeto de lei 
número 42/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar 
concessão de uso a titulo precário e gratuito de bem imóvel municipal e dá outras providências. 
Projeto de lei número 03, de 2022, de autoria dos Vereadores Adriana Fernandes Perina, Humberto 
de Souza Gobbi, João Clério Leoci, José Roberto Pirota e  Victor  Hugo Tardioli Costa, que institui o 
atendimento prioritário para pessoas com Transtorno do Espectro Autista ou Síndrome de  Down  nos 
estabelecimentos públicos e privados no âmbito do Município de Magda e dá outras providências. Em 
seguida foram lidas as ementas das matérias que seriam deliberadas na ordem do dia da presente 
sessão. Em seguida foram lidas as seguintes proposições apresentadas pelos vereadores: Indicação 
número 30, 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 Senhor Prefeito do Município de 
Magda, para que consulte o setor competente da Municipalidade sobre à possibilidade de implantar 
senha de atendimento no Centro de Saúde. Indicação número 31, de 2022, de autoria do Ver. Pr. 
Ivan() de Almeida indicando nos termos dos artigos 142 e 143 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Magda, ao Senhor Prefeito do Município de Magda que, determine ao setor competente 
da municipalidade realizar estudos técnicos objetivando a possibilidade de instalar pararraios no 
Centro de Lazer do Trabalhador "Oraci Inácio de Oliveira" em Magda. Em seguida foi lido o Oficio 
recebido do Prefeito Municipal referente a resposta do 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. Humberto de Souza Gobbi comentando sobre o objetivo de sua 
indicação. Usou a palavra o Ver. João Clério Leoci agradecendo ao Prefeito Municipal pela resposta 
do requerimento de informaçAo, e alertando para que no volte a ocorrer desperdício com o dinheiro 
público. 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, com exceção do Ver. Pr. Ivan() de Almeida, que 
justificou sua ausência através de Atestado Médico. Em seguida o nobre Presidente submeteu em 
discussão e votação as seguintes proposições: Projeto de lei número 41/2022, de autoria do Prefeito 
Municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras 
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providências (R$100.000,00 para construção de  playground  na Praça Miguel CaseIli), o qual foi 
aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 42/2022, de autoria do Prefeito Municipal, 
que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar concessão de uso a titulo precário e gratuito de 
bem imóvel municipal e dá outras providências, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto 
de lei número 03, de 2022, de autoria dos Vereadores Adriana Fernandes Perina, Humberto de Souza 
Gobbi, João Clério Leoci, José Roberto Pirota e  Victor  Hugo Tardioli Costa, que institui o atendimento 
prioritário para pessoas com Transtorno do Espectro Autista ou Síndrome de  Down  nos 
estabelecimentos públicos e privados no âmbito do Município de Magda e dá outras providências, 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 do projeto de lei número 03, de 2022. Usou a palavra o Ver. 
Humberto de Souza Gobbi comentando sobre o ato de vandalismo ocorrido no banheiro público da 
Praça Miguel Cazelli, e comentou também sobre a importância da sanção do Prefeito Municipal em 
relação ao projeto de lei número 03, de 2022. Usou a palavra o Ver.  Victor  Hugo Tardioli Costa 
comentando sobre a importância do projeto de lei número 03, de 2022 e também manifestando seu 
repúdio ao ato de vandalismo ocorrido na Praça Miguel Cazelli. Convidou a todos para a festa do 
peão que ocorrerá nos dias 02, 03 e 04 de junho de 2022. Em seguida o nobre presidente convidou a 
todos para participarem da audiência pública referente ao projeto de lei número 34/2022, que dispõe 
sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária do ano de 2023, e 
dá outras providências, que será realizada no dia 31 de maio de 2002, ás 19h00, no Plenário da 
Câmara Municipal 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 20h27. Sala das 
Sessões, aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois.  
Link  do  video:  https://www.youtube.com/watch?v=7vtsTvy3iLk   
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