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CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUÁ 
Câmara Municipal "José Serafhim" 

Catiguá/Estado de São Paulo 

ATA DA 2° SESSÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUA, REALIZADA NO 
DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2019. 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove reuniu-se em Sessão Ordinária a Câmara 
Municipal de Catiguá, em sua sede própria localizada à Av. Manoel Simeão Rodrigues, nº. 320, assumindo a 
presidência o Vereador Claudemir José Grava na 1°. Secretária o Vereadora Sra. Aparecida Perpetua Ponci 
Peres, o presidente solicitou ao 1°. Secretário a chamada dos Vereadores, e constatou a presença de: 
Andersen Rodrigo Alexandre, Aparecida Perpetua Ponci Peres, Claudemir José Grava, João Basaglia, 
Rosangela Frassato Santezi , Silmara Perpetua Tom Alexandre, Valdeci Cesar Grava e Valdenir Garcia, 
tendo deixado de comparecer o Sr Vereador Danilo Alvez Martins . Havendo número legal o Presidente sobre 
a proteção de Deus declarou aberta a presente Sessão Ordinária, solicitou a Vereadora Rosangela Frassato 
Santesi para que faça a Leitura de um versículo da Bíblia e em seguida solicitou a leitura da Ata a qual foi 
pedida a dispensa pelo Vereador João Basaglia, o Presidente colocou o pedido do nobre Vereador em 
votação o qual foi aceito pelo Plenário e a Ata considerada aprovada por todos os presentes. Em seguida o 
Senhor Presidente solicitou a 1° Secretária a Leitura do Expediente do Dia que constou do seguinte: 
Projeto de Le nº 001/2019 de autoria do Legislativo Vereador Anderson Rodrigo Alexandre "Autoriza o 
Poder Municipal a fazer parcerias para instalação de comedouros e bebedouros para animais de Rua 
no Municipio de Catiguã e dã outras providencias". 
Requerimento nº 003/2019 de autoria do Vereador Andersen Rodrigo Alexandre Requerendo junto a 
Prefeita Municipal que preste informação a respeito do recapeamento da Rua Maria de Lurdes 
Scandelai. 
Requerimento nº 00412019 de autoria do Vereador João Basaglia Requerendo ao douto Plenário o 
envio de oficio à ARTESP, para que providencie a implantação de linha de transporte coletivo 
intermunicipal entre as cidades de Catanduva-Catiguã e São José do Rio Preto. 
Requerimento nº 005/2019 de autoria da Vereadora Aparecida Perpetua Ponci Peres Requerendo 
informações a respeito da Emenda Parlamentar conseguida por esta Vereadora através do Deputado 
Vaz de Lima, no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), para auxilio na aquisição de veiculo 
de pequeno porte. 
Requerimento nº 006/2019 de autoria da Vereadora Rosangela Frassato Santezi Requerendo à Prefeita 
Municipal que preste informação acerca dos cargos comissionados com nomeação em 2017 e 2018, 
contando-se nome completo do servidor ocupante e remuneração. 
Indicação nº 010/2019 de autoria do Vereador Anderson Rodrigo Alexandre solicitando a Prefeita 
Municipal que estude a possibilidade de fazer uma operação tapa buraco na Rua Joaquim Simões, 
entrada do conjunto Habitacional Joaquim Agostinho. 
Indicação nº 011/2019 de autoria do Vereador Anderson Rodrigo Alexandre solicitando a Prefeita 
Municipal que estude a possibilidade de fazer uma operação tapa buraco na Rua Joaquim Simões, ao 
lado do Ginásio de Esporte. 
Indicação nº 012/2019 de autoria do Vereador Claudemir José Grava solicitando a Prefeita Municipal 
que estude a possibilidade de fornecer uniformes e botas de camurças para os motoristas do setor de 
educação do municipio de Catiguá. 
Indicação nº 013/2019 de autoria de todos os Vereadores da Câmara Municipal de Catiguá solicitando 
junto a Prefeita Municipal que estude a possibilidade de reajuste salarial dos servidores municipais, 
acompanhando-se o indice da inflação. 
Indicação nº 014/2019 de autoria do Vereador Andersen Rodrigo Alexandre solicitando a Prefeita 
Municipal que estude a possibilidade de providenciar sinalização de chão e placas, bem como 
colocação de lombadas, no Residencial Canecão. 
Expediente do Dia deixou a palavra livre, ninguém querendo fazer uso da mesma o Sr. Presidente 
comunicou aos autores das indicações que as mesmas seriam encaminhadas para a Sra. Prefeita Municipal 
e que o Projeto de Lei nº001/2019 seria encaminhado para as Comissões Técnicas darem o parecer dentro 
do prazo legal e declarou encerrado o Tempo regimental destinado ao Expediente do dia passando a Leitura 
da Ordem do Dia que constou do seguinte: 
Requerimento nº 003/2019, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº 00412019, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº 005/2019, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº 006/2019, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Esgotada a Leitura da Ordem do Dia o Senhor Presidente em nome de todos os vereadores convidou a 
Senhora Rosa Marino Correa Secretaria da Saúde do Município para que a mesma explicasse sobre o 
avanço da dengue em nosso município, a mesma fazendo uso da mesma explicou todos os cuidados que 
todos devem ter, pois já existem no município 59 munícipes sendo monitorados, 22 suspeitos e 12 casos já 
confirmados com a Dengue, ninguém mais querendo fazer uso da mesma, Sr. Presidente agradeceu a 
presença da Secretária da Saúde Senhora Rosa Marino Correa e também a todos os presentes e declarou 
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encerrada a presente Sessão Ordinária Para constar eu, Aparecida Perpetua Poni Peres lavrei a presente 
Ata a qual segue assinada pelo Presidente Sr. Claudemir José Grava, Vice-Presidente Anderson Rodrigo 
Alexandre, 1° Secretária Aparecia Perpetua Ponci Peres e na 2°. Secretária João Basaglia. 
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CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA ANDERSON RODRIGO ALEXANDRE 

Presidente Câmara Vice - Presidente 

APARECIDA PERPE IPERES 

1°. Secretaria 


