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ATA DA 13º SESSÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUA, REALIZADA NO DIA 05 DE 
SETEMBRO DE 2017. 
 
 
 
 
Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezessete 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 Vereador Danilo Herbert Alves Martins e na 1º. Secretária o Vereador Sr. Claudemir Jose Grava, 
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 . 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 pelo  Vereador  João Basaglia, o Sr. Presidente colocou o pedido do Nobre Vereador em votação o 
qual foi aceito pelo plenário e a Ata considerada aprovada. Em seguida o Sr. Presidente solicitou ao  1º 
Secretário a Leitura do Expediente do Dia  que constou do seguinte: 
Projeto de lei nº 005/2017 do Legislativo autoria do Vereador Danilo Herbert Alves Martins  “ autoriza o 
poder executivo a disponibilizar cadeiras de rodas em todas as escolas da rede municipal de ensino 
bem como no velório municipal de Catiguá”. 
Projeto de Resolução nº002/2017 de autoria dos Vereadores João Basaglia e Anderson Rodrigo 
Alexandre “Altera o caput do artigo 179 do regimento Interno da Câmara Municipal de Catiguá e dá 
outras providencias”. 
Projeto de Lei nº024/2017 “Autoriza o poder de Catiguá a abrir credito adicional suplementar na Lei 
Orçamentária do Exercício de 2017, com o detalhamento que especifica”. 
Projeto de Lei nº 025/2017 “Institui o Plano Plurianual do Município de Catiguá para o período de 2018 
à 2021 e dá outras providencias”. 
Requerimento nº 018/2017 de autoria do Vereador Danilo Herbert Alves Martins requerendo junto à 
Prefeita Municipal que informe a esse Edil e demais membros do Poder Executivo qual o valor 
repassado ao município a serem gastos com a merenda escolar pelos Órgãos Federais e Estaduais.  
Requerimento nº019/2017 de autoria do Vereador Danilo Herbert Alves Martins requerendo Cópias de 
inteiro teor do Processo de LICITAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA e que envie ainda qual valor 
arrecadado e valor gasto mensalmente com a mesma, de janeiro a agosto do corrente ano, e ainda a 
quantidade de lâmpadas trocadas do mesmo período acima citado. 
Requerimento nº020/2017 de autoria da Vereadora Rosangela Frassato Santezi requerendo junto a 
Prefeita Municipal Documentos que comprove a Escala de Referencias e vencimentos salariais de 
cada servidor Público. 
Requerimento nº021/2017 de autoria da Vereadora Rosangela Frassato Santezi requerendo junto a 
Senhora Prefeita Municipal documentos do Quadro Consolidados de Cargos Públicos de Provimento 
efetivo e Comissão, com especificação de nomes, função e setores. 
Indicação nº063/2017 de autoria da Vereadora Silmara Perpetua Tom Alexandre solicitando junto a 
Prefeita Municipal para que seja colocado placas com o nomes de ruas no Conjunto habitacional Bela 
Vista. 
Indicação nº 064/2017 de autoria do Vereador Danilo Herbert Alves Martins solicitando junto a Prefeita 
Municipal para que a Nutricionista juntamente com s secretaria da educação convide alguns pais 
mensalmente para degustarem e acompanharem como  são servidos os alimentos que são servidos 
para os alunos. 
Indicação nº065/2017 de autoria da Vereadora Rosangela Frassato Santezi solicitando junto a Prefeita 
Municipal para que estude a possibilidade de Nomear a Biblioteca Municipal como BIBLIOTECA 
MUNICIPAL NESTOR FRANCISCO ABEGÃO. 
Esgotada a Leitura do Expediente do Dia deixou a palavra livre, ninguém querendo fazer uso da mesma o 
Senhor Presidente comunicou que as indicações seriam encaminhada para a Senhora Prefeita Municipal e 
que o Projeto de Lei nº 025/2017 seria encaminhado para as Comissões Técnicas Competentes darem o 
parecer dentro do prazo legal em seguida, 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 005/2017 do Legislativo autoria do Vereador Danilo Herbert Alves Martins  “ autoriza o 
poder executivo a disponibilizar cadeiras de rodas em todas as escolas da rede municipal de ensino 
bem como no velório Municipal de Catiguá” posto em discussão o vereador e autor do Projeto de Lei 
explanou sobre a importância das cadeiras de rodas nas escolas e no velório municipal, pois iria 
garantir mais conforto e tranqüilidade aos que precisarem de tais matérias para o uso, posto votação 
foi aprovador por unanimidade. 
Projeto de Resolução nº002/2017 de autoria dos Vereadores João Basaglia e Anderson Rodrigo 
Alexandre “Altera o caput do artigo 179 do regimento Interno da Câmara Municipal de Catiguá e dá 
outras providencias” posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
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Projeto de Lei nº022/2017 “Dispõe sobre a inclusão de área no perímetro urbano do Município de 
Catiguá” posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei nº 023/2017 “Autoriza o Poder Executivo de Catiguá a abrir credito adicional 
suplementar na Lei Orçamentária do Exercício de 2017, com o detalhamento que especifica” posto em 
discussão e votação foi aprovado por unanimidade posto em discussão e votação foi aprovado por 
unanimidade. 
Projeto de Lei nº024/2017 “Autoriza o poder de Catiguá a abrir credito adicional suplementar na Lei 
Orçamentária do Exercício de 2017, com o detalhamento que especifica” posto em discussão e 
votação foi aprovado por unanimidade posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº 018/2017 de autoria do Vereador Danilo Herbert Alves Martins requerendo junto à 
Prefeita Municipal que informe a esse Edil e demais membros do Poder Executivo qual o valor 
repassado ao município a serem gastos com a merenda escolar pelos Órgãos Federais e Estaduais 
posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade.  
Requerimento nº019/2017 de autoria do Vereador Danilo Herbert Alves Martins requerendo Cópias de 
inteiro teor do Processo de LICITAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA e que envie ainda qual valor 
arrecadado e valor gasto mensalmente com a mesma, de janeiro a agosto do corrente ano, e ainda a 
quantidade de lâmpadas trocadas do mesmo período acima citado posto em discussão e votação 
aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº020/2017 de autoria da Vereadora Rosangela Frassato Santezi requerendo junto a 
Prefeita Municipal Documentos que comprove a Escala de Referencias e vencimentos salariais de 
cada servidor Público posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº021/2017 de autoria da Vereadora Rosangela Frassato Santezi requerendo junto a 
Senhora Prefeita Municipal documentos do Quadro Consolidados de Cargos Públicos de Provimento 
efetivo e Comissão, com especificação de nomes, função e setores 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 fez uso da palavra explanando sobre a importância de sua Indicação nº 064/2017 
sobre seu pedido para que alguns pais degustem e acompanhem o processo de preparo e parabenizou a 
atual administração quanto a merenda que vem sendo servida aos alunos em todas as redes de ensino do 
município, e mostrou sua indignação contra os julgamentos para os profissionais desse setor que vêem 
recebendo injustas reclamações de pessoas que nem se quer sabem o que é servido para as crianças do 
município 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, 1º Secretário Claudemir Jose Grava e na 2º. 
Secretária Aparecia Perpetua Ponci Peres.  
 
 

 

 

 

 

DANILO HERBET ALVES MARTINS                                                                               JOÃO BASAGLIA     
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