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RELATÓRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 DAS ATIVIDADES DA 

CÂMARA MUNICIPAL.- 

 

49ª. SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2.019, COM INÍCIO ÀS 

20:00 HORAS.- 

 

PRESIDÊNCIA: VEREADOR CARLOS LOPES DE OLIVEIRA 

VICE-PRESIDENTE: VEREADOR GERALDINO DE OLIVEIRA 

1º SECRETÁRIO: VEREADOR JOSÉ PEDRO TONON 

2º SECRETÁRIO: VEREADORA JANAINA ESTER  AMARO LOPES. 

 

VEREADORES PRESENTES: Bruno Henrique Pereira de Paula, Carlos 

Lopes de Oliveira, Carlos Renato Marjioti, Geraldino Dias Oliveira, 

Janaína Ester Amaro Lopes, José Pedro Tonon, José Roberto Pereira da 

Silva, Luiza Tereza de Freitas Magela e Pascoal Gagliardi Júnior.- 

DO EXPEDIENTE CONSTOU O SEGUINTE: 

Leitura e aprovação da Ata da sessão anterior. – 

PROJETOS DE LEI: P.L. nº 87/19, do Sr. Prefeito Municipal, incluindo na 

relação das prioridades e metas da LDO para o exercício de 2019, a 

aquisição de equipamentos de climatização-infra-estrutura escolar e 

abrindo crédito especial adicional de R$71.000,00.-- Encaminhado às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamentos, Serviços e 

Obras Públicas; P.L. nº 88/19, do Sr. Prefeito Municipal, incluindo na 

relação das prioridades e metas da LDO para o exercício de 2019, a 

aquisição de brinquedos didáticos-educação infantil-mec/fnde e abrindo 

crédito adicional especial no valor de R$14.600,00.-- Encaminhado às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamentos, Serviços e 

Obras Públicas; P.L. nº 89/19, do Sr. Prefeito Municipal,  incluindo na 

relação das prioridades e metas da LDO para o exercício de 2019, a 

aquisição de equipamentos e mobiliários-proinfância-MEC/FNDE e 
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abrindo crédito adicional especial no valor de R$47.500,00, Encaminhado 

às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamentos, Serviços e 

Obras Públicas; P.L. nº 90/19, do Sr. Prefeito Municipal,  incluindo na 

relação das prioridades e metas da LDO para o exercício de 2019, a 

realização de obra da rede elétrica do Distrito Industrial e abrindo crédito 

adicional especial no valor de R$139.500,00.- Encaminhado às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamentos, Serviços e Obras 

Públicas.- 

REQUERIMENTOS: de autoria do Vereador Carlos Renato Marjioti e 

outros, de congratulações com o Sr. Lucas Assunção pela organização da 

Semana do Empreendedor em parceria com o SEBRAE; do Vereador 

Carlos Renato Marjioti e outros, de congratulações com a servidora 

municipal Silvana de Andrade Alberto, pelos excelentes serviços que vem 

prestando na Junta de Alistamento Militar do Município; do Vereador 

Carlosa Renato Marjioti e outros, de congratulações com a Sra. Érica 

Cristina Bernardes, pela sua excelente atuação como mestre de cerimônias 

na realização da Semana do Empreendedor;  

Aprovado por unanimidade.- 

INDICAÇÕES: do Vereador Carlos Lopes de Oliveira e outros, sugerindo 

a construção de um novo campo de boccha no Estádio Municipal;  do 

Vereador Bruno Henrique Pereira de Paula e outros, sugerindo a 

substituição das lâmpadas queimadas da rede de iluminação pública da 

pista de cooper “João Capristo Neto”; do Vereador Bruno Henrique Pereira 

de Paula e outros, sugerindo a reposição de areia na área de brinquedos e 

no campo da Praça “Silvia Piveta”; do Vereador Bruno Henrique Pereira de 

Paula e outros, sugerindo que o cemitério municipal seja dotado de rede de 

energia elétrica; do Vereador Bruno Henrique Pereira de Paula e outros, 

sugerindo que as novas salas do velório municipal sejam devidamente 

mobiliadas; do Vereador Carlos Renato Marjioti e outros, sugerindo que a 

Secretaria de Saude realize o cadastramento das pessoas com deficiência 

residentes no Município; do Vereador Carlos Renato Marjioti e outros, 

sugerindo que a Administração, mediante parcerias com usinas e empresas 

em geral, promova a arborização da cidade;  da Vereadora Luiza Tereza de 
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Freitas Magela e outros, sugerindo que a Administração fiscalize a 

deposição, nas vias públicas, de galhos de árvores e demais entulhos.- 

Essas indicações foram encaminhadas ao Sr. Prefeito Municipal.- 

Esgotada a matéria do Expediente e nenhum Vereador querendo fazer uso 

da palavra na “hora do Expediente”, o Sr. Presidente declarou encerrado o 

tempo regimental ao mesmo destinado e declarou suspensos os trabalhos 

para que as Comissões Técnicas exarassem seus competentes pareceres nos 

Projetos de Lei ns.  87/19 ,  88/19, 89/19 e 90/19, do Sr. Prefeito 

Municipal, os quais constariam da Ordem do Dia da presente sessão.- 

Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente determinou ao Sr. 1º Secretário que 

efetuasse a chamada dos senhores vereadores para a Ordem do Dia e 

verificado o número legal, com a presença de todos os senhores vereadores, 

foi lida a matéria da Ordem do Dia que constou do seguinte: P.L. nº 87/19, 

do Sr. Prefeito Municipal, , incluindo na relação das prioridades e metas da 

LDO para o exercício de 2019, a aquisição de equipamentos de 

climatização-infra-estrutura escolar e abrindo crédito especial adicional de 

R$71.000,00, com pareceres favoráveis  das Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças, Orçamentos, Serviços e Obras Públicas.- Posto em 

discussão e votação foi, sem debate,  aprovado em discussão única, por 

unanimidade; P.L. nº 88/19, do Sr. Prefeito Municipal, incluindo na relação 

das prioridades e metas da LDO para o exercício de 2019 a aquisição de 

brinquedos didáticos-educação infantil-mec/fnde e abrindo crédito 

adicional especial de R$14.600,00, com pareceres favoráveis das 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamentos, Serviços e 

Obras Públicas.- Posto em discussão e votação foi, sem debate, considerado 

aprovado em Discussão Única, por unanimidade; P.L. nº 89/19, do Sr. 

Prefeito Municipal, ,  incluindo na relação das prioridades e metas da LDO 

para o exercício de 2019, a aquisição de equipamentos e mobiliários-

proinfância-MEC/FNDE e abrindo crédito adicional especial no valor de 

R$47.500,00, com pareceres favoráveis das Comissões  de Justiça e 

Redação e de Finanças, Orçamentos, Serviços e Obras Públicas.- Posto em 

discussão e votação foi, sem debate, considerado aprovado em Discussão 

Única, por unanimidade;  P.L. nº 90/19, do Sr. Prefeito Municipal, 

incluindo na relação das prioridades e metas da LDO para o exercício de 
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2019, a realização de obra da rede elétrica do Distrito Industrial e abrindo 

crédito adicional especial no valor de R$139.500,00, com pareceres 

favoráveis das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamentos, 

Serviços e Obras Públicas.- Posto em discussão e votação foi, sem debate, 

considerado aprovado em Discussão Única, por unanimidade;   

 Esgotada a matéria da Ordem do Dia e nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra nessa oportunidade, o Sr. Presidente declarou encerrada a 

sessão e convocou os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser 

realizada no dia 19 de agosto de 2.019.- 

 

................................................................................................................. 

 

50ª. SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2.019, COM INÍCIO ÀS 

20:00 HORAS.- 

 

PRESIDÊNCIA: VEREADOR CARLOS LOPES DE OLIVEIRA 

VICE-PRESIDENTE: VEREADOR GERALDINO DE OLIVEIRA 

1º SECRETÁRIO: VEREADOR JOSÉ PEDRO TONON 

2º SECRETÁRIO: VEREADORA JANAINA ESTER AMARO LOPES. 

 

VEREADORES PRESENTES: Bruno Henrique Pereira de Paula, Carlos 

Lopes de Oliveira, Carlos Renato Marjioti, Geraldino Dias Oliveira, 

Janaína Ester Amaro Lopes, José Pedro Tonon, José Roberto Pereira da 

Silva, Luiza Tereza de Freitas Magela e Pascoal Gagliardi Júnior.- 

DO EXPEDIENTE CONSTOU O SEGUINTE: 

Leitura e aprovação da Ata da Sessão anterior.- 

INDICAÇÕES: do Vereador José Roberto Pereira da Silva e outros, 

sugerindo que sejam colocadas caçambas em pontos estratégicos da cidade 

para o recolhimento de entulhos e que seja fixada uma data para a poda de 
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árvores, a fim de que o recolhimento dos respectivos entulhos seja efetuado 

rapidamente.- 

Esgotada a matéria do Expediente e nenhum Vereador querendo fazer uso 

da palavra na “hora do Expediente”, o Sr. Presidente declarou encerrado o 

tempo regimental ao mesmo destinado e inexistindo matéria na Ordem do 

Dia  e nenhum vereador querendo fazer uso da palavra nessa oportunidade, 

o Sr. Presidente declarou encerrada a sessão e convocou os senhores 

vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 02 de 

setembro de 2.019.- 

 

................................................................................................................ 

 

Durante o mês de agosto de 2.019 não foi acionado o Serviço de 

Informação ao Cidadão – SIC – instalado na sede da Câmara Municipal, na 

Rua Rui Barbosa, nº 200, que atende no período das 8:00 às 11:00 horas e 

das 13:00 às 16:30 hrs, pelo telefone nº  017-3587-1165; pelo “site” 

www.camarapalmarespta.sp.gov.br; pelo e-mail 

camarapalmarespta@bol.com.br, bem como de forma presencial no 

referido endereço, no citado horário.- 

 

................................................................................................................ 
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