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ATA DA TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MAGOA, NO SEGUNDO ANO LEGISLATIVO, DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA. 

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, ás dezoito horas e trinta minutos, no 
Prédio da Câmara Municipal de Magda, situado na Rua Brasil, 311, Centro, Magda-SP, realizou-se a 
terceira sessão extraordinária, pela Câmara Municipal, no segundo ano legislativo, da décima sétima 
legislatura. Presidida pelo nobre vereador  Victor  Hugo Tardioli Costa, Presidente da Câmara Municipal 
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, Humberto de Souza Gobbi, Pr. Ivan° de Almeida, José 
Roberto Pirota, Marcos Aurélio Batello e  Victor  Hugo Tardioli Costa. Estavam ausentes os vereadores 
Alina Aparecida Cazelli e José Sanches Rocailks Filho. 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 sétima 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 sétima sessão ordinária de 2022, a qual foi aprovada por unanimidade de 
votos. Em seguida o nobre Presidente determinou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do Oficio 
recebido do senhor Prefeito solicitando convocação de sessão extraordinária, bem como do Edital de 
Convocação e dos ofícios expedidos aos senhores vereadores, sendo que todos foram convocados. 
Em seguida passou-se para a Ordem do Dia. Na ordem do dia o nobre presidente submeteu em 
discussão e votação as seguintes proposições: Projeto de lei número 73, de autoria do Prefeito 
Municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar, para os fins que 
especifica (R$264.000,00 — suplementações diversas), o qual foi aprovado por unanimidade de votos. 
Projeto de lei número 74/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir 
Crédito Adicional Especial e dá outras providências (R$150.690,00 para Departamento de Saúde), o 
qual foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 75/2022, de autoria do Prefeito 
Municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial e dá outras providências 
(R$649.000,00 para Departamento de Obras e Serviços Urbanos), o qual foi aprovado por 
unanimidade de votos. Projeto de lei complementar número 06/2022, de autoria do Prefeito Municipal, 
que dispõe sobre a criação, alteração e extinção de cargos de provimento efetivo do Município e dá 
outras providências, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. 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, ás 18h42. Sala das Sessões, aos seis dias do mês de 
dezembro de dois mil e vinte e dois.  
Link  do  video:  https://wwvv.youtube.comtwatch?v=7j18Zhs0FyE 
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