
PODER LEGISLATIVO  
Camara  Municipal de Magda 

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

Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, as vinte horas, no Prédio da  
Camara  Municipal de Magda, situado na Rua Brasil, 311, Centro, Magda-SP, realizou-se a décima 
primeira sessão ordinária, pela  Camara  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 Ver. 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. Ivano de Almeida. 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 décima 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 décima sessão ordinária de 2022, a  qua:  foi 
aprovada por unanimidade de votos. Em seguida foi lido e aprovado por unanimidade o requerimento 
de inclusão de matérias na ordem do dia referente ao projeto de lei número 59/2022.  Ern  seguida o 
nobre presidente determinou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da Moção número 05, de 
2022, de autoria do Vereador  Victor  Hugo Tardioli Costa submetendo a apreciação do Plenário, nos 
termos regimentais, a presente MOÇÃO DE PESAR à família, pelo falecimento da Professora MARTA 
LÚCIA ELIAS VITAL, ocorrido no dia 15/08/2022, e manifestando as sinceras condolências e 
profundo respeito, rogando a Deus que conforte os corações enlutados, desejando a paz, o consolo, a 
força e a fé, primando o amor de Deus para que descanse em paz. Em seguida a referida Moção foi 
submetida em discussão e votação, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida foram 
lidas as ementas das matérias que seriam apreciadas na ordem do dia da presente sessão: Projeto 
de lei complementar número 05/2022, de autoria do Senhor Prefeito, que dispõe sobre a adequação 
dos vencimentos dos cargos de Professores de Educação Básica, Agente Comunitário de Saúde e 
Agente de Combate 5 Endemias do Município aos pisos salariais nacionais e da outras providências. 
Projeto de lei número 54/2022, de autoria do Senhor Prefeito, que dispõe sobre o novo mapa 
cadastral do Município. Projeto de lei número 55/2022, de autoria do Senhor Prefeito, que dispõe 
sobre alteração da Tabela de Referências dos Vencimentos dos cargos de Provimento Efetivo e dá 
outras providências. Projeto de lei número 56/2022, de autoria do Senhor Prefeito, que dispõe o 
Sistema de Assistência Social do Município de Magda e da outras providências. Projeto de lei número 
57/2022, de autoria do Senhor Prefeito, que Institui dentro do Programa Recuperação Fiscal (REFIS), 
em caráter excepcional, o parcelamento em até cinco parcelas de débitos fiscais, com isenção de 
75% de juros e da multa, no âmbito do Município de Magda até o restante do exercício de 2022 e dó 
outras providências. Projeto de lei número 58/2022, de autoria do Senhor Prefeito, que dispõe sobre 
autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências (R$93.000.00 para 
contratação de empresa especializada para confecção de Projeto Técnico do Empreendimento 
"Magda D"). Projeto de lei número 59/2022, de autoria do Senhor Prefeito, que dispõe sobre 
autorização para abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências (R$135000.00 
para dotações diversas através de anulação parcial). Em seguida foram lidas as indicações 
apresentadas pelos vereadores: Indicação número 51, de 2022, de autoria do Ver. Humberto de 
Souza Gobbi indicando nos termos dos artigos 142 e 143 do Regimento Interno da  Camara  Municipal 
de Magda, ao Senhor Prefeito do Município de Magda, para que consulte o setor competente da 
Municipalidade sobre a possibilidade de disponibilizar no  site  da Prefeitura um campo próprio para 
consulta de débitos, emissão de guias para pagamento de tributos e obtenção de certidões negativas. 
Indicação número 52, de 2022, de autoria do Ver. Humberto de Souza Gobbi indicando nos termos 
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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 instalação de um toldo no portão lateral de saída de alunos da EMEF Waldomiro Lojúdice, 
localizada na rua 7 de setembro. Indicação número 53, 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 â possibilidade de refazer os muros de divisa do Estádio Municipal Pedro 
Giantomassi. Indicação número 54, 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 â 
possibilidade reservar um local apropriado para descarte e armazenamento de garrafas de vidro. 
Indicação número 55, 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 Senhor Prefeito do 
Município de Magda, para que consulte o setor competente da Municipalidade sobre à possibilidade 
de construir caixas apropriadas para colocação de cabos de aço e/ou tirantes para fixação de palcos 
e/ou tendas na Praça Miguel CaseIli. Indicação número 56, 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 Senhor Prefeito do Município de Magda, para que consulte o setor competente da 
Municipalidade sobre â possibilidade de adequar o piso salarial dos Auxiliares de Desenvolvimento 
Infantil da Prefeitura Municipal de Magda ao reajuste previsto na Portaria n° 67/2022 do MEC. 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 explanando sobre as indicações que havia 
apresentado na presente sessão. Usou a palavra também o Ver. José Roberto Pirota explanando 
sobre as indicações que havia apresentado na presente sessão. Usou a palavra o Ver.  Victor  Hugo 
Tardioli Costa comentando sobre a indicação apresentada pelo Ver. Humberto de Souza Gobbi 
referente aos muros do Estádio Municipal. 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, com exceção do Ver. Pr. 
Ivano de Almeida. Em seguida o nobre Presidente submeteu em discussão e votação as seguintes 
proposições: Projeto de lei complementar número 05/2022, de autoria do Senhor Prefeito, que dispõe 
sobre a adequação dos vencimentos dos cargos de Professores de Educação Básica, Agente 
Comunitário de Saúde e Agente de Combate à Endemias do Município aos pisos salariais nacionais e 
dá outras providências, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 54/2022. 
de autoria do Senhor Prefeito, que dispõe sobre o novo mapa cadastral do Município, o qual foi 
aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 55/2022, de autoria do Senhor Prefeito, 
que dispõe sobre alteração da Tabela de Referências dos Vencimentos dos cargos de Provimento 
Efetivo e dá outras providências, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 
56/2022, de autoria do Senhor Prefeito, que dispõe o Sistema de Assistência Social do Município de 
Magda e dá outras providências, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 
57/2022, de autoria do Senhor Prefeito, que Institui dentro do Programa Recuperação Fiscal (REFIS), 
em caráter excepcional, o parcelamento em até cinco parcelas de débitos fiscais, com isenção de 
75% de juros e da multa, no âmbito do Município de Magda até o restante do exercício de 2022 e dá 
outras providências, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 58/2022, de 
autoria do Senhor Prefeito, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e 
dá outras providências (R$93.000,00 para contratação de empresa especializada para confecção de 
Projeto Técnico do Empreendimento "Magda D"), o qual foi aprovado por unanimidade de votos. 
Projeto de lei número 59/2022, de autoria do Senhor Prefeito, que dispõe sobre autorização para 
abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências (R$135.000,00 para dotações 
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diversas através de anulação parcial), 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. Humberto de Souza Gobbi agradecendo a presença dos vereadores, de todos que 
estavam acompanhando a transmissão da sessão e aos servidores da Câmara Municipal. Explanou 
também sobre a importância da aprovação do projeto de lei número 57/2022 e orientou os munícipes 
quanto aos detalhes da execução da presente lei. Usou a palavra também o Ver. José Roberto Pirota 
parabenizando o Prefeito Municipal por ter enviado o projeto de lei complementar número 05/2022 e 
com isso adequar o piso salarial dos Professores de Educação Básica, Agente Comunitário de Saúde 
e Agente de Combate à Endemias do Município aos pisos salariais nacionais, e solicitou que o Senhor 
Prefeito analisasse com carinho a indicação número 56, de 2022. Em seguida nada mais havendo a 
constar o nobre Presidente agradeceu a presença dos senhores vereadores, a todos que 
acompanharam a transmissão da sessão através das redes sociais da Câmara Municipal de Magda, e 
declarou encerrada a presente sessão, às 20h29. Sala das Sessões, aos vinte e três dias do mês de 
agosto de dois mil e vinte e dois.  
Link  do  video:  https://www.voutube.com/watch?v=BiswQGo-vHq   

Victor Hugo Hugo Tardioli Costa  
Presidente  
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