
PODER LEGISLATIVO  
Camara  Municipal de Magda 

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

Aos vinte e oito dias do mês de junho 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 nona 
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. lvano 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,  Joao  Cléno Leoci. 
Jose 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 
oitava sessão ordinária de 2022. Em seguida o Ver. Marcos Aurélio Batello requereu dispensa de 
leitura, o qual submetido em discussão e votação foi aprovado por unanimidade de votos. Em seguida 
o nobre Presidente submeteu em discussão e votação a ata da oitava 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 48/2022, de autoria do Prefeito Municipal que. dispõe sobre autorização para 
abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. (R$3.100,00 para Assistência Social - 
material de consumo e equipamento e material permanente). Projeto de lei número 49/2022, de 
autoria do Prefeito Municipal que, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 
especial e dá outras providências. (R$13.603,20 para Assistência Social - outros auxílios financeiros 
pessoa física). 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: 
Indicação número 32, 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 Senhor 
Prefeito do Município de Magda, para que consulte o setor competente da Municipalidade sobre 
possibilidade de reestruturar e modernizar à Biblioteca Pública Municipal "Bernardina  Martinez  
Alegria". Indicação número 33, 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 Senhor 
Prefeito do Município de Magda, para que consulte o setor competente da Municipalidade sobre á 
possibilidade de proceder o reparo de calçadas que dificultam ou inviabilizam o trágico de pedestres. 
Indicação número 34, 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 disponibilizar em locais de obras públicas placas ilustrativas do projeto concluído. 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 explicando sobre o objetivo de sua indicação. 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, sendo que todos 
estavam presentes. Em seguida o nobre Presidente submeteu em discussão e votação as seguintes 
proposições: Projeto de lei número 48/2022, de autoria do Prefeito Municipal que, dispõe sobre 
autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. (R$3.100,00 para 
Assistência Social - material de consumo e equipamento e material permanente), o qual foi aprovado 
por unanimidade de votos. Projeto de lei número 49/2022, de autoria do Prefeito Municipal que, 
dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. 
(R$13.603,20 para Assistência Social - outros auxílios financeiros pessoa física), o qual foi aprovado 
por unanimidade de votos. Em seguida o nobre Presidente deixou livre a palavra a quem quisesse se 
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manifestar na explicação pessoal. Usou a palavra a Vereadora Adriana Fernandes Perina explanando 
sobre o Programa Mais Leite do Município, esclarecendo que apenas sete pessoas estão 
participando do programa, e caso o munícipe se enquadrar no programa pode procurar o centro de 
saúde ou setor social para receber o leite. Falei com o Prefeito também sobre o  container pet  e fui 
informada que devido a escassez do ferro houve atraso, e pode chegar logo ou até no final do ano. 
Portanto, temos era preciso aguardar pois a parte da Prefeitura e dos vereadores já foi feita. Usou a 
palavra também o Ver. Humberto de Souza Gobbi agradecendo as pessoas que estavam 
acompanhando a transmissão da sessão pelas redes sociais da  Camara,  a equipe de transmissão, 
aos servidores da  Camara  Municipal e ao senhor Júlio César (Picolico). Usou a palavra o Ver. José 
Sanches Rocailks Filho parabenizando o Ver. Humberto pela indicação e comentando sobre a obra 
da cobertura da arquibancada do Estádio Municipal. Usou a palavra também o Ver. José Roberto 
Pirota parabenizando a Deputada Estadual Analice Fernandes por destinar R$200.000,00 para a obra 
de cobertura da arquibancada do Estádio e ao Prefeito Municipal que entrará com a contrapartida 
para realizar a obra. Em seguida o nobre presidente comunicou que a partir de 10  de julho de 2022 a  
Camara  Municipal de Magda estaria em recesso legislativo voltando suas atividades normais em 1° 
de agosto de 2022. 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  
Camara  Municipal de Magda, e declarou encerrada a presente sessão, as 20h28. Sala das Sessões, 
aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois.  
Link  do  video:  https://www.youtube.com/watch?v=20NNF-6IaD4  
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