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CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUÁ 
Câmara Municipal "José Serafhim" 

Catiguá/Estado de São Paulo 

ATA DA 4° SESSÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUA, REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 
2017. 

Aos vinte um dia do mês de março de dois mil e dezessete reuniu-se em Sessão Ordinária a Cãmara Municipal de Catiguá, 
em sua sede própria localizada á Av. Manoel Simeão Rodrigues , nº. 320, assumindo a presidência o Vereador Danilo 
Herbert Alves Martins e na 1°. Secretária o Vereador Sr. Claudemir Jose Grava, o presidente solicitou ao 1°. Secretário a 
chamada dos Vereadores , e constatou a presença de: Andersen Rodrigo Alexandre , Aparecida Perpetua Penei Peres, 
Claudemir José Grava, Danilo Herbert Alves Martins, João Basaglia , Rosangela Frassato Santezi , Silmara Perpetua Tom 
Alexandre , Valdeci Cesar Grava e Valdenir Garcia. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus o Sr. Presidente 
declarou aberta a presente Sessão Ordinária , solicitou a leitura da Ata da Sessão Anterior a qual foi pedida a dispensa pela 
Vereadora Rosangela Frassato Santezi , o Sr. Presidente colocou o pedido da Nobre Vereadora em votação o qual foi 
aprovado por unanimidade e a Ata considerada aprovada. Em seguida o Sr. Presidente solicitou ao 1° Secretário a Leitura 
do Expediente do Dia que constou do seguinte: 
Veto ao Projeto de Lei nº001/2017 de autoria do vereador Claudemir José Grava 
Projeto de Lei nº do Legislativo nº 003/2017 de autoria do Vereador Claudemir Jose Grava "Fica Instituído o dia do 
Pastor Evangélico" 
Projeto de Lei do nº 004/2017 de autoria do Executivo "Autoriza a abertura de Credito Adicional especial na Lei 
Orçamentária do exercício de 2017, destinado à complementação da execução da Elaboração do Plano Diretor 
Municipal de saneamento Básico de Catiguâ, conveniado com o FEHIDRO". 
Projeto de Lei nº 005/2017 de autoria do Executivo " Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo de Catiguâ 
objetivando abrir credito adicional especial na Lei Orçamentária do Exercício de 2017, para o atendimento de 
Despesas do Fundo Municipal de Assistência Social" . 
Projeto de Lei nº 006/2017de autoria do Executivo" Institui Premio de Incentivo aos Servidores Públicos ocupantes 
do cargo de medico com carga horária de 20 horas semanais do departamento Municipal de Saúde do Município 
de Catiguá/SP e da outras providencias" . 
Projeto de Lei Complementar nº001/2017 de autoria do Executivo " Dispõe sobre a criação de cargo público de 
pessoal da Prefeitura Municipal e dá outras providencias". 
Indicação nº 030/2017 de autoria do Vereador Anderson Rodrigo Alexandre solicitando iluminação e lombada na 
Rua Paulo Amadeu. 
Indicação nº 031/2017 de autoria do vereador João Basaglia solicitando aumento no Auxilio Alimentação. 
Indicação nº 032/2017 de autoria da Vereadora Aparecida Perpetua Ponci Peres solicitando junto a Prefeita 
Municipal colocação de placas com os nomes das ruas, pois muitas estão sem identificação. 
Indicação nº 033/2017 de autoria da Vereadora Rosangela Frassato Santezi solicitando junto a Prefeita Municipal 
um estudo para reforma das calçadas de dentro do cemitério São Sebastião. 
Indicação nº 034/2017 de autoria da Vereadora Rosangela Frassato Santezi solicitando junto a Prefeita Municipal 
um estudo para implantar o Café da manhã e lanche para pacientes fazem tratamento em Barretos e seus 
acompanhantes. 
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 nº006/2017 e o 
Projeto de Lei Complementar nº 00112017 foram encaminhados para as Comissões Técnicas Competentes darem o 
parecer dentro do prazo estipulado por Lei e explanou sobre seu requerimento nº001/2017 onde cita sobre as atribuições 
do Médico Veterinário e onde a Prefeita em sua resposta disse que tem objetivo de atender sua solicitação na medida do 
possível , e ele ficara sempre atento a esse assunto para que o mesmo não seja esquecido e declarou encerrado o Tempo 
regimental destinado ao Expediente do dia passando a Leitura da Ordem do Dia que constou do seguinte: 
Veto ao Projeto de Lei nº001/2017 de autoria do vereador Claudemir José Grava posto em discussão e votação foi 
aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei do nº004/2017, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei do nº 005/2017, posto em discussão e em 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, 
Sr. Presidente parabenizou todas as mulheres pelo seu Dia representadas al i pelas Vereadoras dessa Casa de Leis as 
presenteando com flores, em seguida agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária 
Para constar eu, Claudemir Jose Grava lavrei a presente Ata a qual segue assinada pelo Presidente Sr. Danilo Herbert 
Alves Marti , Vice-Presidente João Basaglia , 1° Secretário Claudemir Jose Grava e na 2°. Secretária Aparecia Perpetua 
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