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

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às vinte horas, no Prédio da Câmara 
Municipal de Magda, situado na Rua Brasil, 311, Centro, Magda-SP, realizou-se a décima oitava 
sessão ordinária, 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. Ivan° 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 terceira sessão extraordinária 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 terceira sessão 
extraordinária de 2022, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida o nobre presidente 
comunicou que nos termos do parágrafo 4° do artigo 15 da Lei Orgânica do Município de Magda seria 
realizada a eleição para renovação da Mesa Diretora que comandará os trabalhos no biênio 2023/2024. 
Comunicou também que a referida eleição seria nos termos dos artigos 8° e 9° do Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Magda, ou seja, votação secreta, cargo por cargo, na ordem de Presidente, 
Vice-Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário. Em seguida foi feita a chamada dos 
senhores vereadores constando a presença dos seguintes: Adriana Fernandes Perina, Alina Aparecida 
Cazelli, Humberto de Souza Gobbi, Pr. lvano de Almeida, João Clério Leoci, José Roberto Pirota, José 
Sanches Rocailks Filho, Marcos Aurélio Batello e  Victor  Hugo Tardioli Costa. Em seguida o nobre 
presidente comunicou que as cédulas já haviam sido rubricadas pelos membros da Mesa, se 
encontravam â disposição e constava o nome de todos os vereadores que se encontravam aptos a 
serem votados, por exemplo, para o cargo de Presidente não constaria na cédula de votação os nomes 
da Vereadora Adriana Fernandes Perina e  Victor  Hugo Tardioli Costa, por já terem sido eleitos 
Presidentes da Câmara Municipal de Magda nesta legislatura, e assim sucessivamente para os demais 
vereadores que ocuparam cargos na Mesa. Em seguida esclareceu que os vereadores deveriam 
assinar a folha de presença antes da votação. Em seguida, na forma regimental, deu-se inicio a 
votação para o cargo de Presidente. Terminada a votação o nobre presidente convidou o primeiro 
secretário para escrutinar os trabalhos. Foram constatados 09 (nove) votos válidos, nenhum voto nulo 
e nenhum voto em branco, sendo 06 (seis) votos para o Ver. Humberto de Souza Gobbi e 03 (três) 
votos para o Ver. José Sanches Rocailks Filho, ficando assim o Ver. Humberto de Souza Gobbi eleito 
Presidente da Mesa da Câmara Municipal de Magda para o biênio 2023/2024. Em seguida, na forma 
regimental, deu-se inicio a votação para o cargo de Vice-Presidente. Terminada a votação o nobre 
presidente convidou o primeiro secretário para escrutinar os trabalhos. Foram constatados 06 (seis) 
votos válidos, 01 (um) voto nulo e 02 (dois) votos em branco, sendo 06 (seis) votos para o Ver. João 
Clério Leoci, ficando assim o Ver. João Clério Leoci eleito Vice-Presidente da Mesa da Câmara 
Municipal de Magda para o biênio 2023/2024. Em seguida, na forma regimental, deu-se inicio a 
votayao para o cargo de Primeiro Secretario. Terminada a votaçao o nobre presidente convidou o 
primeiro secretário para escrutinar os trabalhos. Foram constatados 08 (oito) votos válidos, 01 (um) 
voto nulo e nenhum em branco, sendo 08 (oito) votos para a Vereadora Adriana Fernandes Perina, 
ficando assim a Vereadora Adriana Fernandes Perina eleita Primeira Secretária da Mesa da Câmara 
Municipal de Magda para o biênio 2023/2024. Em seguida, na forma regimental, deu-se inicio a 
votação para o cargo de Segundo Secretário. Terminada a votação o nobre presidente convidou o 
primeiro secretário para escrutinar os trabalhos. Foram constatados 07 (sete) votos válidos, 01 (um) 
voto nulo e 01 (um) voto em branco, sendo 07 (sete) votos para o Ver.  Victor  Hugo Tardioli Costa, 
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ficando assim o Ver.  Victor  Hugo Tardioli Costa eleito Segundo Secretário da Mesa da Câmara 
Municipal de Magda para o biênio 2023/2024. Em seguida o nobre presidente comunicou que a Mesa 
da Câmara Municipal de Magda para o biênio 2023/2024, ficaria assim constituída: Presidente: 
Humberto de Souza Gobbi; Vice-Presidente: João Clério Leoci; Primeira Secretária: Adriana 
Fernandes Perina; Segundo Secretário:  Victor  Hugo Tardioli Costa. Em seguida o nobre 
Presidente comunicou que a Mesa eleita seria automaticamente empossada em 1° de janeiro de 2023. 
Em seguida foram lidos e aprovados por unanimidade os requerimentos de dispensa de exigências 
regimentais referente aos projetos de lei de números 78 e 79/2022. Em seguida foram lidas as ementas 
das matérias que seriam incluídas na ordem do dia. Projeto de lei número 76/2022, de autoria do 
Senhor Prefeito, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dá outras 
providências (R$150.000,00 para Indenizações e Restituições Trabalhistas - Manutenção do Ensino 
Fundamental). Projeto de lei número 77/2022, de autoria do Senhor Prefeito, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências (suplementação de dotações 
diversas no valor de R$852.000,00). Projeto de lei número 78/2022, de autoria do Senhor Prefeito, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências 
(suplementação de R$50.000,00 para Manutenção das Atividades Desportivas e Recreativas). Projeto 
de lei número 79/2022, de autoria do Senhor Prefeito, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito 
Adicional Especial e dá outras providências (R$7.000,00 para Manutenção do Fundo Social de 
Solidariedade). Em seguida foram lidas as proposições apresentadas pelos Vereadores: Indicação 
número 71, de 2022, de autoria da Vereadora Alina Aparecida GazeIli indicando ao Senhor Prefeito do 
Município de Magda, para que determine ao setor competente da Municipalidade à disponibilização 
de serviços de podologia para pacientes diabéticos e/ou portadores de outras podopatias. Indicação 
número 72, de 2022, de autoria da Vereadora Adriana Fernandes Perina indicando ao Senhor Prefeito 
do Município de Magda, para que consulte o setor competente da Municipalidade sobre à possibilidade 
de adquirir novas unidades de cadeiras de rodas. Indicação número 73, de 2022, de autoria da 
Vereadora Adriana Fernandes Perina indicando ao Senhor Prefeito do Município de Magda, para que 
consulte o setor competente da Municipalidade sobre à possibilidade de adquirir novas unidades de 
botas ortopédicas. Indicação número 74, de 2022, de autoria da Vereadora Adriana Fernandes Perina 
indicando ao Senhor Prefeito do Município de Magda para que determine ao setor competente da 
Municipalidade à ampliação e agilização no atendimento odontológico da população. Em seguida o 
nobre Presidente deixou livre a palavra a quem quisesse se manifestar no expediente. Usou a palavra 
a Vereadora Adriana Fernandes Perina explanando sobre as indicações que havia apresentado na 
presente sessão. Usou a palavra também a Vereadora Alina Aparecida Cazelli explanando sobre a 
indicação que havia apresentado na presente sessão. 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 
76/2022, de autoria do Senhor Prefeito, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional 
especial e dá outras providências (R$150.000,00 para Indenizações e Restituições Trabalhistas - 
Manutenção do Ensino Fundamental), o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 
número 77/2022, de autoria do Senhor Prefeito, que autoriza o Poder Executivo a abrir  CI-&lit°  
Adicional Suplementar e dá outras providências (suplementação de dotações diversas no valor de 
R$852.000,00), o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 78/2022, de 
autoria do Senhor Prefeito, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar e dá 
outras providências (suplementação de R$50.000,00 para Manutenção das Atividades Desportivas e 
Recreativas), o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 79/2022, de autoria 
do Senhor Prefeito, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial e dá outras 
providências (R$7.000,00 para Manutenção do Fundo Social de Solidariedade), o qual foi aprovado 
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por unanimidade de votos. Em seguida o nobre Presidente fez uma simples homenagem para todos 
os membros da Câmara Municipal de Magda, em forma de reconhecimento pelo companheirismo 
durante este ano em que exerceu a Presidência desta Casa de Leis. Em seguida o nobre Presidente 
deixou livre a palavra a quem quisesse se manifestar na explicação pessoal. Usou a palavra a 
Vereadora Alina Aparecida Cazelli desejando votos de feliz natal e um ano de muita paz e saúde a 
todos. Usou a palavra o Ver. Humberto de Souza Gobbi cumprimentando ao público presente, a todos 
que acompanharam a transmissão da sessão, a equipe de filmagem e aos servidores da Câmara 
Municipal. Agradeceu também pelos votos recebidos e a confiança em ser eleito Presidente desta 
Casa de Leis. Desejou também um feliz natal e um próspero ano novo a todos. Usou a palavra o Ver. 
Pr. lvano de Almeida agradecendo a presença de todos, aos edis, equipe de filmagem, aos servidores 
da Câmara Municipal que os trata com muito carinho, atenção e responsabilidade, e a todos que 
acompanham a transmissão pela internet. Desejou um feliz natal, próspero ano novo, e que Deus 
abençoe a todos. Usou a palavra o Ver. João Clério Leoci agradecendo aos votos recebidos e reiterou 
a vontade de trabalhar pelo bem de todos. Usou a palavra o Ver. José Roberto Pirota agradecendo a 
todos que estavam prestigiando a sessão, aos colegas vereadores, aos servidores da Câmara 
Municipal, a equipe de filmagem e desejou a todos um feliz natal e próspero ano novo. Usou a palavra 
o Ver. José Sanches Rocailks Filho agradecendo a presença de todos, aos colegas vereadores pela 
parceria, aos servidores da Câmara pela forma que trata os vereadores e desejou a todos um feliz 
natal e um ano novo de muita paz e união. Usou a palavra o Ver. Marcos Aurélio Batello agradecendo 
aos presentes, aos que acompanham a transmissão pelas redes sociais e desejou um feliz natal e um 
próspero ano novo a todos. Usou a palavra o Ver.  Victor  Hugo Tardioli Costa agradecendo a presença 
de todos que estavam acompanhando a sessão. Explanou também sobre sua trajetória, emoção e 
felicidade por ter exercido o cargo de Presidente da Câmara. Finalizou desejando um feliz natal e um 
próspero ano novo a todos. Em seguida o nobre presidente informou que a partir de 16 de dezembro 
de 2022 a Câmara Municipal de Magda estaria em recesso legislativo voltando suas atividades normais 
em 15 de fevereiro de 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, ás 20h59. 
Sala das Sessões, aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois.  
Link  do  video:  https://www.voutube.com/watch?v=QnCH3KWhI5E   
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