
PODER LEGISLATIVO  
Camara  Municipal de Magda 

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

Aos quatorze dias do mês de junho 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 oitava 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 sétima 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 sétima 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 43/2022, de autoria do Prefeito Municipal que, dispõe sobre autorização para 
abertura de crédito adicional especial e dá outras providências (R$159.092,54 - Aporte para cobertura 
de déficit atuarial do RPPS). Projeto de lei número 44/2022, de autoria do Prefeito Municipal que, 
dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências 
(R$717.000,00 - Dotações diversas da Prefeitura Municipal). Projeto de lei número 45/2022, de 
autoria do Prefeito Municipal que, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 
especial e dá outras providências (R$23.681,40 - Enfrentamento do novo covid-19 - Material de 
Consumo). Projeto de lei número 46/2022, de autoria do Prefeito Municipal que, dispõe sobre 
autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências (R$16.001,96 - 
Enfrentamento do novo covid-19 - Material de Consumo). Projeto de lei número 47/2022, de autoria 
do Prefeito Municipal que, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá 
outras providências (R$100.000,00 - Recurso Fundo Nacional de Saúde - Material de Consumo). Em 
seguida foram lidas as ementas das matérias que seriam deliberadas na ordem do dia da presente 
sessão. Em seguida foram lidas as proposições apresentadas pelos vereadores: Moção de Pesar n° 
03, de 2022, de autoria do Ver. Humberto de Souza Gobbi manifestando, depois da deliberação do 
Plenário, VOTOS DE PESAR A família Ferreira pelo passamento do  ex-Vereador  Jonas  Ferreira, 
cidadão ilustre que muito contribuiu pela grandeza de nosso município. Moção de Pesar n° 04, de 
2022, de autoria do Ver. Marcos Aurélio Batello manifestando, depois da deliberação do Plenário, 
VOTOS DE PESAR A família L6is pelo passamento do  ex-Vereador Milton Lóis, cidadão ilustre que 
muito contribuiu pela grandeza de nosso município. Em seguida as proposições apresentadas pelos 
vereadores foram submetidas em discussão e votação, as quais foram aprovadas por unanimidade 
de votos. Em seguida o nobre Presidente deixou livre a palavra a quem quisesse se manifestar no 
expediente. Como não houvesse, 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 secretario que fizesse a chamada dos 
senhores vereadores, sendo que todos estavam presentes. Em seguida o nobre Presidente submeteu 
em discussão e votação as seguintes proposições: Projeto de lei número 34, de 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, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. 
Projeto de lei número 43/2022, de autoria do Prefeito Municipal que, dispõe sobre autorização para 
abertura de crédito adicional especial e dá outras providências (R$159.092,54 -Aporte para cobertura 
de déficit atuarial do RPPS), o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 
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44/2022, de autoria do Prefeito Municipal que, dispõe sobre autorização para abertura de crédito 
adicional suplementar e dá outras providências (R$717.000,00 - Dotações diversas da Prefeitura 
Municipal), o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 45/2022, de autoria 
do Prefeito Municipal que, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá 
outras providências (R$23.681,40 - Enfrentamento do novo covid-19 - Material de Consumo), o qual 
foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 46/2022, de autoria do Prefeito 
Municipal que, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras 
providencias (R$16.001,96 - Enfrentamento do novo covid-19 - Material de Consumo), o qual foi 
aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 47/2022, de autoria do Prefeito Municipal 
que, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências 
(R$100.000,00 - Recurso Fundo Nacional de Saúde - Material de Consumo), 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. Marcos Aurelio Batello questionando se 
algum vereador tinha conhecimento de quando viria o  container pet  que será instalado na Praga do 
Trabalhador, pois alguns munícipes estavam questionando. Agradeceu ao Deputado Estadual 
Campos Machado por ter liberado uma verba de R$300.000,00 para iluminação  led  da cidade, 
atendendo pedido dos vereadores Marcos Batello e Jose Sanches. Agradeceu também ao Deputado 
Estadual ltamar Borges por sempre lembrar da cidade de Magda ajudando os produtores rurais, 
através da doação de tratores e implementos agrícolas. Usou a palavra a Vereadora Adriana 
Fernandes Perina dizendo que acreditava que até o final do mês deveria chegar o  container.  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, es 20h32. Sala das Sessões, aos quatorze dias do 
mês de junho de dois mil e vinte e dois.  
Link  do  video:  https://www.youtube.corn/watch?v=ZQP-qC)fin3Y   

Victor Hugo Tardioli Costa  
Presidente  

Humberto de Souza Gobbi 
Primeiro Secretario 
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