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

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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 décima 
quinta 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. Ivan° de Almeida, 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 décima 
quarta 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 quarta sessão 
ordinária de 2022, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida o nobre presidente 
comunicou que era do conhecimento dos senhores Vereadores que o Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo encaminhou à Câmara Municipal de Magda o Processo TC n° 002881.989.20-6, com 
seu respectivo parecer, referente ás contas do Executivo Municipal de Magda - Exercício Financeiro 
de 2020 e que toda documentação enviada pelo Tribunal de Contas foi registrada pela Secretaria 
Administrativa da Câmara, conforme determina à Lei Orgânica, adotando-se todas as providências 
previstas no artigo 190 e seguintes do Regimento Interno desta Casa. Em seguida o  ex-Prefeito 
Municipal responsável pelas contas foi previamente intimado e tomou ciência de que os documentos 
encaminhados pelo Tribunal de Contas se encontravam â disposição na Câmara Municipal de 
Magda, ficando assegurado o direito de apresentar defesa e/ou manifestação escrita durante todas 
as fases do processo administrativo e que juntamente com a intimação o responsável pelas contas 
recebeu cópia integral dos autos, porém o  ex-Prefeito  Robinson  Cássio Dourado não exerceu seu 
direito ao contraditório. Dentro do prazo previsto no Parágrafo 1° do artigo 190 do Regimento Interno, 

Comissão de Tributos, Finanças e Orçamento concluiu por projeto de decreto legislativo pela 
rejeição das contas. Em seguida o  ex-Prefeito Municipal foi novamente intimado e tomou ciência da 
decisão proferida pela Comissão de Tributos, Finanças e Orçamento, recebendo cópias do relatório, 
do parecer e do projeto de decreto legislativo emitidos pela referida Comissão, ficando assegurado, 
novamente, o direito de se manifestar e/ou de apresentar defesa escrita nos autos. Na mesma 
ocasião, o  ex-Prefeito Municipal tomou ciência de que o projeto de decreto legislativo seria incluído 
para julgamento na ordem do dia da presente sessão, ficando garantindo o direito de participar desta 
sessão e de fazer uso da palavra para defesa oral. Portanto, diante da regularidade formal que se 
encontra o processo, o Projeto de Decreto Legislativo n° 01, de 2022, de autoria da Comissão de 
Tributos, Finanças e Orçamento, que dispõe sobre a rejeição das contas do Executivo Municipal, 
exercício de 2020, estaria incluído na ordem do dia da presente sessão. Em seguida informou aos 
senhores Vereadores que antes do julgamento das contas seria feita a leitura das peças principais 
do processo referente as contas do Poder Executivo, exercício de 2020. Em seguida foi lida e 
aprovada por unanimidade de votos a Moção número 07, de 2022, de autoria dos vereadores da 
Câmara Municipal de Magda, apresentando depois da deliberação do Plenário, VOTOS DE 
APLAUSO pelo DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, a todos esses profissionais de coragem, 
responsáveis, zelosos e que muito contribuem para coletividade na esfera federal, estadual e 
municipal. Em seguida foram lidas as ementas da matérias que seriam deliberadas na ordem do dia: 
Projeto de Decreto Legislativo número 01/2022, de autoria da Comissão de Tributos, Finanças e 
Orçamento, que dispõe sobre a rejeição das contas do Poder Executivo de Magda, exercício de 2020. 
Projeto de lei número 66/2022, de autoria do Senhor Prefeito, que autoriza o Poder Executivo a abrir 
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crédito adicional especial, para os fins que especifica (R$546.143,73 para Obras e Instalações). 
Projeto de lei n° 67/2022, de autoria do Senhor Prefeito, que autoriza o Poder Executivo a abrir 
crédito adicional suplementar, para os fins que especifica (R$835.000,00 para suplementação de 
dotações diversas). Em seguida foram lidas as indicações apresentadas pelos senhores vereadores: 
Indicação número 67, 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 determine ao setor competente a possibilidade de instalar pontos de 
iluminação na Rua Antônio Leite Cavalcante, entre as residências de números 1988 e 2036. 
Indicação número 68, 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 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente da 
Municipalidade â contratação de professores com formação especializada no ensino de crianças com 
transtorno do espectro autista. Em seguida o nobre Presidente deixou livre a palavra a quem 
quisesse se manifestar no expediente. Usou a palavra a Vereadora Adriana Fernandes Perina 
parabenizando os servidores públicos municipais pelo seu dia e explanou sobre a indicação que 
havia apresentado na presente sessão. Usou a palavra o Ver. Humberto de Souza Gobbi explanando 
sobre a indicação que havia apresentado na presente sessão. Usou a palavra o Ver. José Sanches 
Rocailks Filho comentando sobre a importância das indicações apresentadas, e que havia feito 
algumas solicitações em prol a comunidade pessoalmente ao Senhor Prefeito, ao invés de elaborar 
indicação, e entre elas a possibilidade de adequar algumas residências de munícipes de baixa renda 
que possuem deficiência física (cadeirantes). Parabenizou também o senhor Prefeito pela festividade 
do dia das crianças, festa do peão, entre outras, mas que era preciso "por a mão na massa" para 
resolver alguns problemas do Município. Usou a palavra o Ver. Humberto de Souza Gobbi 
explanando sobre os procedimentos para realização de despesas na Administração Pública e que as 
castrações de animais foram realizadas com recursos próprios do Município. Usou a palavra o Ver. 
João Clério Leoci comentando que um  ex-vereador havia divulgado  video  que tinha conseguido 
verba para castração de animais, mas na verdade as castrações foram realizadas com recursos 
próprios. 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 comunicou que 
antes do inicio da leitura das principais peças do processo referente as contas do Poder Executivo — 
Exercício de 2020, seria feita a chamada do  ex-Prefeito responsável pelas contas e, se estivesse 
presente, teria o direito de informar, neste momento, se gostaria que fosse feita a leitura de alguma 
peça que interesse em sua defesa, bem como informar, desde já, se após a leitura das peças 
gostaria de fazer uso da palavra para produção de defesa oral. Em seguida o nobre presidente 
determinou ao Primeiro Secretário que fizesse a chamada do senhor  ex-Prefeito  Robinson  Cássio 
Dourado, consultando se gostaria que fosse feita a leitura de peças e se deseja fazer uso da palavra 
para produção de defesa oral, porém o  ex-Prefeito  Robinson  Cássio Dourado não estava presente. 
Diante do não comparecimento do  ex-Prefeito responsável pelas contas ficou preclusa a 
oportunidade de indicarem a leitura de peças e de produzirem defesa oral. Em seguida o nobre 
presidente determinou ao Primeiro Secretario que procedesse a leitura das  principals  pegas do 
processo referente as contas do Poder Executivo — Exercício de 2020. Em seguida o nobre 
Presidente submeteu em discussão e votação o Projeto de Decreto Legislativo número 01/2022, de 
autoria da Comissão de Tributos, Finanças e Orçamento, que dispõe sobre a rejeição das contas do 
Poder Executivo de Magda, exercício de 2020, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Em 
seguida o nobre presidente submeteu em discussão e votação o projeto de lei número 66/2022, de 
autoria do Senhor Prefeito, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, para os 
fins que especifica. (R$546.143,73 para Obras e Instalações), o qual foi aprovado por unanimidade 
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de votos. Em seguida o nobre presidente submeteu em discussão e votação o projeto de lei número 
67/2022, de autoria do Senhor Prefeito, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional 
suplementar, para os fins que especifica. (R$835.000,00 para suplementação de dotações diversas), 
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. Pr. lvano de Almeida 
cumprimentando a todos e parabenizando os servidores públicos do Município de Magda pelo seu 
dia e justificando a importância dos servidores públicos para nossa cidade. Usou a palavra o Ver. 
José Roberto Pirota parabenizando todos os servidores públicos pelo seu dia. Sugeriu ao senhor 
Prefeito que abrisse um canal de comunicação pelas redes sociais para esclarecer as dúvidas da 
população. Em seguida a Vereadora Adriana Fernandes Perina disse que já havia um canal, que era 
o Facebook e o lnstagran. Usou a palavra o Ver. José Sanches Rocailks Filho parabenizando os 
funcionários públicos pelo seu dia e justificando a importância dos mesmos para a população. Usou 
a palavra o Ver.  Victor  Hugo Tardioli Costa agradecendo a todos que acompanharam a transmissão, 
e parabenizando a todos os servidores públicos pelo seu dia. Comunicou que a Alesp aprovou nessa 
tarde o projeto de lei que deixará de descontar contribuição previdenciária dos servidores 
aposentados e pensionistas do Estado de  Sao  Paulo, a partir de primeiro de janeiro de 2023. Em 
seguida o nobre presidente comunicou aos vereadores e a população em geral que seria realizada 
Audiência Pública pela Comissão de Tributos, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de 
Magda, no dia 03 de novembro de 2022, às 19h00, no Plenário da Câmara Municipal, para debate 
com a participação popular referente ao projeto de lei número 64/2022, de autoria do Senhor Prefeito, 
que estima a receita e fixa a despesa do Município de Magda para o exercício de 2023 (Orçamento 
do Município para 2023). 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 
21h12. Sala das Sessões, aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.  
Link  do  video:  https://www.youtube.com/watch?v=nnR4W07Y86o   
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