
CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUÁ 
Câmara Municipal "José Serafhim" 

Catiguá/Estado de São Paulo 

ATA DA 3° SESSÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUA, REALIZADA NO 
DIA 07 DE MARÇO DE 2019. 

Aos sete dias do mês de março 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 1º. Secretário a chamada dos Vereadores, e constatou a presença de: 
Anderson Rodrigo Alexandre, Aparecida Perpetua Ponci Peres, Claudemir José Grava, Danilo Herbert Alves 
Martins, 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 lida e colocada em votação foi aprovada pelo Plenário. Em seguida o 
Senhor Presidente solicitou a 1° Secretária a Leitura do Expediente do Dia que constou do seguinte: 
Projeto de Le nº 008/2019 " Autoriza o Poder Executivo de Catiguá a abrir Credito Adicional Especial 
na Lei Orçamentaria do Exercicio de 2019, objetivando a execução de despesas com recursos 
vinculados do FUNDES- Saldo residual do Exercício de 2018". 
Projeto de Lei nº 002/2019 de autoria do legislativo Vereador Claudemir José Grava " Altera o 
paragrafo único do artigo 1º da Lei 2303/2010, de 25 de fevereiro de 2010, que Dispõe sobre a 
celebração de convênios com entidades escolares, visando á oportunidade de estágios para 
estudantes de instituições de educação superior e da educação superior e da educação profissional 
do ensino médio, e dá outras providencias". 
Projeto de Lei nº 003/2019 de autoria do legislativo Vereador Claudemir José Grava "Institui no 
Calendário do Município de catiguá o Dia 12 de Maio como Dia de Conscientização e enfretamento á 
Fibromialgia". 
Requerimento nº 007/2019 de autoria da Vereadora Aparecida Perpetua Ponci Peres Requerendo junto 
a Prefeita Municipal que preste informações a respeito da contratação de empresa para analise da 
existência de insalubridade no ambiente de trabalho dos servidores municipais. 
Requerimento nº 008/2019 de autoria da Vereadora Rosangela Frassato Santezi Requerendo junto a 
Prefeita Municipal que preste informação sobre o fundo de previdência municipal. 
Requerimento nº 009/2019 de autoria do Vereador Danilo Herbert Alves Martins Requerendo junto a 
Prefeita municipal que preste informações a respeito de vinda de verbas dos governos Estadual e 
Federal para cuidados com os animais de rua da cidade. 
Indicação nº 015/2019 de autoria do Vereador Danilo Herbert Alves Martins solicitando junto a Prefeita 
Municipal que estude a possibilidade de efetuar a compra de aparelho denominado "Bisturi Elétrico" 
para o Centro de Saúde. 
Indicação nº 016/2019 de autoria da Vereadora Rosangela Frassato Santezi solicitando junto a Prefeita 
Municipal que estude a possibilidade de fazer uma cozinha piloto. 
Indicação nº 017/2019 de autoria da Vereadora Rosangela Frasato Santezi solicitando junto a Prefeita 
Municipal que estude a possibilidade de conceder reajuste salarial aos professores. 
Indicação nº 018/2019 de autoria da Vereadora Rosangela Frasato Santezi solicitando junto a Prefeita 
Municipal que estude a possibilidade de denominar logradouro com o nome do Senhor " Jair Donizete 
Santezi". 
Indicação nº 019/2019 de autoria do Vereador Alexandre Rodrigo Alexandre solicitando junto a 
Prefeita Municipal que providencie instalação de lombadas no Conjunto Habitacional "João Franco 
Azevedo". 
Indicação nº 020/2019 de autoria do Vereador Alexandre Rodrigo Alexandre solicitando junto a 
Prefeita Municipal que providencie limpeza do campo de futebol Santa Isabel, bem como poda de 
árvores na localidade. 
Indicação nº 021/2019 de autoria do Vereador Alexandre Rodrigo Alexandre solicitando junto a 
Prefeita Municipal que providencie a troca de lâmpadas no campo sintético localizado ao lado da 
quadra municipal de esportes. 
Esgotada a Leitura do 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 declarou encerrado o Tempo regimental destinado ao Expediente do dia passando a 
Leitura da Ordem do Dia que constou do seguinte: 
Projeto de Le nº 008/2019 " Autoriza o Poder Executivo de Catiguá a abrir Credito Adicional Especial 
na Lei Orçamentaria do Exercício de 2019, objetivando a execução de despesas com recursos 
vinculados do FUNDES- Saldo residual do Exercício de 2018". Posto em discussão e votação foi 
aprovado por unanimidade. 
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Projeto de Lei nº 002/2019 de autoria do legislativo Vereador Claudemir José Grava " Altera o 
paragrafo único do artigo 1° da Lei 2303/2010, de 25 de fevereiro de 2010, que Dispõe sobre a 
celebração de convênios com entidades escolares, visando á oportunidade de estágios para 
estudantes de instituições de educação superior e da educação superior e da educação profissional 
do ensino médio, e dá outras providencias". Posto em discussão e votação foi aprovado por 
unanimidade. 
Projeto de Lei nº 003/2019 de autoria do legislativo Vereador Claudemir José Grava "Institui no 
Calendário do Municfpio de catiguá o Dia 12 de Maio como Dia de Conscientização e enfretamento á 
Fibromialgia". Posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº 007/2019, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº 008/2019, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº 009/2019, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Esgotada a Leitura da Ordem do Dia o Senhor Presidente deixou a palavra livre ninguém querendo fazer uso 
da mesma, o Sr. Presidente solicitou ao Vice - Presidente que assumisse seu lugar para que o mesmo 
fizesse uso da tribuna, onde elogiou a Vereadora Aparecida Perpetua Ponci Peres, a senhora Maria 
Donadon Marsson, o OJ Fabricio Moreira e os voluntários pela organização de um grandioso evento no 
centro de cultura Casa Flor resgatando o antigo carnaval de nossa cidade e em nome de todos os vereadores 
parabenizou a todos os organizadores, em seguida lembrou do Dia da Mulher cumprimentando a todas com o 
respeito que merecem por serem guerreiras e lembrando que muitas não tem o respeito não sendo 
valorizadas na profissão e nem tão pouco em suas duplas ou triplas jornadas, o Sr. Presidente fez um pedido 
a Deus que abençoe a cada mulher da nossa querida Catiguá, ninguém mais querendo fazer uso da mesma, 
Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 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 Andersen Rodrigo Alexandre, 1º Secretária Aparecia Perpetua 
Ponci Peres e na 2°. Secretária João Basaglia. 

ANDERSON RODRIGO ALEXANDRE 

Vice - Presidente 

APARECIDA PONCIPERES 


