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ATA DA 5° SESSÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUA, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 
2017. 

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezessete reuniu-se em Sessão Ord inária a Cãmara Municipal de Catiguá, 
em sua sede própria localizada à 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 Panei 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 .convidando para tomar acento junto a Mesa Diretora a Sra. Prefe ita Municipal 
Vera Lucia de Azevedo Vallejo e Esposo, Sr. Vice-Prefeito Lourenço Callegari , Sr.Junior Cesar Federice representado a 
Secretaria da Saúde e solicitou a leitura da Ata da Sessão Anterior a qual foi pedida a dispensa pelo Vereador João 
Basaglia, o Sr. Presidente colocou o pedido do Nobre Vereador 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 Complementar nº004/2017 de autoria dos vereadores Danilo Herbert Alves Martins e 
Aparecida Perpetua Ponci Peres, "Regulamenta o uso, a limpeza e a manutenção de terrenos , propõe sanções aos 
particulares quanto ao seu descumprimento e dá outras providencias" . 
Projeto de Lei nº Complementar nº 001/2017 " Dispõe sobre a criação de cargos públicos junto ao quadro de 
pessoal da Prefeitura Municipal de Catiguá e dá outras providencias" . 
Projeto de Lei nº 007/2017 de autoria do Executivo " Institui logotipo da Administração Municipal de Catiguá para a 
gestão 2017-2020 e dá outras providencias". 
Moção de Agradecimento nº001/2017 de autoria dos Vereadores Danilo Herbert Alves Martins e homenagem ao Dr. 
Alfredo Miguel Rodrigo Brito. 
Requerimento nº 009/2017 de autoria da Vereadora Rosangela Frassato Santezi Requerendo junto a Prefeita 
Municipal para que seja enviada cópia na integra do contrato de prestação de serviço dos médicos e dentistas do 
município de Catiguá. 
Requerimento nº010/2010 de autoria da Vereadora Rosangela Frassato Santezi requerendo junto a Sra. Prefeita 
Municipal cópia na integra dos Processos Licitatórios do mês de Janeiro, Fevereiro, Março do ano de 2017. 
Requerimento nº011/2017 de autoria da vereadora Rosangela Frassato Santezi requerendo junto a Sra. Prefeita 
Municipal que informe através de documentos individuais separados quais as Leis revogadas no Ano de 2006 e 
por quais motivos . 
Indicação nº035/2017 de autoria do Vereador João Basaglia solicitando compras e reparos em aparelhos no setor 
de fisioterapia". 
Indicação nº 036/2017 de autoria da Vereadora Rosangela Frassato Santezi solicitando junto a Prefeita Municipal 
operação tapa buraco na Rua Balbino José de Morares travessia com José Vaz Pereira Neto. 
Indicação nº 038/2017 de autoria da Vereadora Rosangela Frassato Santezi operação tapa buraco na Rua João da 
Silva Laranja. 
Indicação nº 039/2017 de autoria da Vereadora Rosangela Frassato Santezi operação tapa buraco na Avenida 
Martinha de Moraes Simões com atravessa com a Jose Vaz Pereira Neto. 
Indicação nº 040/2017 de autoria da Vereadora Rosangela Frassato Santezi solicitando junto a Prefeita Municipal 
um estudo para operação tapa buraco na Ruas José Vaz Pereira Neto, com a travessa Rua José Serafim e com a 
Rua José Darcie. 
Expediente do Dia deixou a palavra livre ,, ninguém querendo fazer uso da mesma o Sr. Pres idente 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: 
Veto ao Projeto de Lei nº004/2017 de autoria dos vereadores Danilo Herbert Alves Martins e Aparecida Perpetua 
Ponci Peres posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei Complementar nº001/2017, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei nº007/2017, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Moção de Agradecimento nº 001/2017 ao Dr. Alfredo Miguel Rodrigo Brito posto em discussão e votação foi 
aprovado por unanimidade. 
Requerimento 010/2017, posto em discussão e em votação foi aprovado por unanimidade. 
Requerimento 011/2017, posto em discussão e em votação foi aprovado por unanimidade. 
Requerimento 012/2017, posto em discussão e em votação foi aprovado por unanimidade. 
Esgotada a Leitura da Ordem do Dia o Senhor Presidente convidou o Homenageado da Noite o Dr. Alfredo Miguel Rodrigo 
Brito para compor também a Mesa Diretora para receber a Placa em sua homenagem, em segu ida a Vereadora Aparecida 
Perpetua Panei Peres foi até a tribuna para que em nome dessa Casa de Le i agradecesse os trabalhos por ele realizados 
em prol do Munícipes, tratando-os com dedicação e carinho e convidou o Dr. Alfredo Miguel Rodrigo Brito para que se 
aproximasse para receber uma singela e merecida homenagem, fizeram uso da palavra a Sra.Prefeita Municipal, Sr. 
Junior Cesar Federice, Vereador Sr. João Basaglia todos teceram elogios ao Homenageado pela sua humanidade e 
competência em seguida fez uso da palavra o Dr. Alfredo Miguel Rodrigo Brito agradecendo a todos e por ter sido tão bem 
acolhido nesse município e seguida o Sr. Presidente cumprimentou o Homenageado com palavras de gratidão pelo bom 
atendimento na área da Saúde e 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 Martins, Vice-Presidente João Basaglia, 1° Secretá rio Claudemir Jose Grava e na 2°. Secretária 
Aparecia Perpetua Panei Peres. 
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