
CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUÁ 
Câmara Municipal "José Serafhim" 

Catiguá/Estado de São Paulo 

ATA DA 11° SESSÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUA, REALIZADA NO 
DIA 01 DE AGOSTO DE 2017. 

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezessete reuniu-se em Sessão Ordinária a 
Câmara Municipal de Catiguá, em sua sede própria localizada á Av . Manoel Simeão Rodrigues, nº. 
320, assumindo a Presidência Vereador Danilo Herbert Alves Martins e na 1 º. Secretária o 
Vereador Sr. Claudemir Jose Grava , o presidente solicitou ao 1 º. 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 ,Em seguida solicitou a leitura da Ata da Sessão Anterior a qual foi pedida a dispensa 
pela Vereadora Aparecida Perpetua panei Peres, o Sr. Presidente colocou o pedido da Nobre 
Vereadora em votação o qual foi aceito pelo plenário e a Ata considerada aprovada. Em seguida o 
Sr. Presidente solicitou ao 1° Secretário a Leitura do Expediente do Dia que constou do seguinte: 
Projeto de Lei nº 004/2017. De autoria do Vereador Danilo Herbert Alves Martins "Dispõe 
sobre o fechamento de vias municipais para realização de Eventos Artísticos, Culturais e 
Comerciais, bem como aos domingos na Avenida José Zancaner entre as Ruas José 
Menegom e José Darcie". 
Projeto de Lei nº019/2017 "Autoriza a aprovação de desdobramento de lotes de terrenos". 
Projeto de Lei nº 020/2017 "Institui gratificação por função no quadro de pessoal da 
Prefeitura Municipal de Catiguá, e dá outras providências". 
Projeto de Lei nº 021/2017 "Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para a abertura 
de Créditos Adicionais Suplementares na Lei Orçamentária do Exercício de 2017. 
Projeto de Lei Complementar nº 005/2017 "Dispõe sobre a extinção e criação de cargo 
público e função de confiança no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Catiguá, e 
dá outras providencias". 
Indicação n°056/2017 de autoria do Vereador Danilo Herbert Alves Martins, solicitando junto 
a Sra Prefeita Municipal que dispolibilize para a população um canal direto de comunicação 
para serviços de reparos na iluminação publica, e uma divulgação ampla desses canais de 
acesso. 
Indicação nº 057/2017 de autoria do Vereador Danilo Herbert Alves Martins, solicitando 
junto a Sra Prefeita Municipal que realize manutenção no Campo de futebol socyte. 
Indicação nº 058/2017 de autoria do Vereador Danilo Herbert Alves Martins, solicitando 
junto a Sra Prefeita Municipal que envie ao setor Meio Ambiente para que retire os montes 
de terras que foram colocados na estrada do campo Beira rio, e que seja instalada uma 
placa de proibição de entrada e circulação de veículos naquele local, sujeitando assim 
quem o fizer, a ser multado por tal desobediência. 
Indicação nº059/2017 de autoria da Vereadora Rosangela Frassato Santezi solicitando a Sra 
Prefeita Municipal que providencie uma cadeira de roda para o Velório Municipal. 
Indicação nº 060/2017 de autoria da Vereadora Aparecida Perpetua Ponci Peres solicitando 
junto a Prefeita Municipal a reativação das torneiras da praça Santa Isabel. 
Esgotada a Leitura do Expediente do Dia deixou a palavra livre ,, ninguém querendo fazer uso da 
mesma o Sr. Presidente comunicou que as indicações seriam encaminhada para a Sra. Prefeita 
Municipal ,declarou encerrado o Tempo regimental destinado ao Expediente do Dia passando a 
Leitura da Ordem do Dia que constou do seguinte: 
Projeto de Lei nº 004/2017 de autoria do Vereador Danilo Herbert Alves posto em discussão 
o Vereador Danilo Herbert Alves Martins explanou sobre a importância do seu Projeto de 
Lei, posto em votação foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei nº 019/2017 Posto em discussão, posto em votação foi aprovado por 
unanimidade. 
Projeto de Lei nº 020/2017 Posto em discussão, posto em votação foi aprovado por 
unanimidade. 
Projeto de Lei nº 021/2017 Posto em discussão, posto em votação foi aprovado por 
unanimidade. 
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Projeto de Lei Complementar nº 005/2017 Posto em discussão, posto em votação foi 
aprovado por unanimidade. 
Esgotada a Leitura da Ordem do Dia o Senhor Presidente deixou a palavra livre, fazendo uso da 
mesma o Vereador João Basaglia solicitando que as Sessões Ordinárias voltem a ser realizadas 
as segundas-feiras, o Sr. Presidente solicitou que o mesmo solicitasse por escrito em seguida o 
Vereador Claudemir José Grava falou sobre o funcionamento da farmácia no posto de saúde ESF 
Etelvina José Cachado de Souza e que a população esta agradecida o Presidente disse que esse 
trabalho valoriza o Vereador, ninguém mais querendo fazer uso da mesma 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° Secretário Claudemir Jose Grava e na 2° . Secretária 
Aparecia Perpetua Ponci Peres. 

DANILO HERBET ALVES MARTINS JOÃO BASAGLIA 

Presidente Câmara Vice - Presidente 

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA APARECIDA PERPETUA PONCI PERES 

1°. Secretario 2°. Secretária 
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