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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUÁ, REALIZADA NO 
DIA 02 DE SETEMBRO DE 2019. 
 
Aos dois dias do mês de setembro 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 1ª. Secretaria a Vereadora Aparecida Perpetua Ponci 
Peres, o presidente solicitou a 1ª. Secretária a chamada dos Vereadores, e constatou a presença de: 
Anderson Rodrigo Alexandre, 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 o Presidente sobre a proteção de Deus declarou aberta a presente Sessão Ordinária, 
solicitou a Vereadora Rosangela Frassato Santezi para que faça a leitura de um versículo da Bíblia e em 
seguida solicitou a leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi pedida a dispensa pelo Vereador João 
Basaglia. O pedido do Vereador foi colocado em votação e foi aprovado pelo plenário e a Ata considerada 
aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente solicitou a 1ª Secretária a Leitura do Expediente 
do Dia: 
PROJETO DE DECRETO Nº 003/2019 que “Dispõe sobre a Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 
2016, da Prefeitura Municipal de Catiguá”. 
Esgotada a Leitura do Expediente do Dia o Presidente deixou a palavra livre. Ninguém manifestando, o Sr. 
Presidente declarou encerrado o Tempo regimental destinado ao Expediente do Dia passando a Leitura da 
Ordem do Dia: 
PROJETO DE DECRETO Nº 003/2019 que “Dispõe sobre a Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 
2016, da Prefeitura Municipal de Catiguá”. Posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Esgotada a Leitura da Ordem do Dia o Senhor Presidente deixou a palavra livre, dela fez uso o Vereador 
Danilo Herbert Alves Martins que comunicou que nos dias 06,07 e 08 de Setembro será realizada pela 
Prefeitura Municipal a 1ª Feira do Comércio de Catiguá-SP, na Praça São Sebastião e Salão Paroquial São 
Sebastião. Na oportunidade os comerciantes desta localidade poderão divulgar e vender seus produtos, e 
que haverá show durante esses dias, em seguida parabenizou os organizadores do evento. Também 
ressaltou sobre a importância do Setembro Amarelo, sendo uma Lei aprovada de sua autoria, solicitou a 
intensificação da campanha no Município. Em seguida a Vereadora Aparecida Perpétua Ponci Peres solicitou 
a palavra e fez uso da Tribuna, na qual expressou sua indignação pelo Veto Total aos Projetos de Lei de nº 
07/2019 e nº 09/2019 de sua autoria, alegando não por ser inconstitucional, mas por não apresentar 
nenhuma proposta para a contratação de uma Nutricionista e uma Assistente Social para a área da Saúde, e 
que iria beneficiar muitas famílias com a aprovação dos Projetos. Em seguida justificou sobre a necessidade 
de uma nutricionista, pois está vendo pacientes doentes ingerindo muitos medicamentos, causando assim 
muita preocupação, destacou ainda a suma importância também de uma Assistente Social. Também 
agradeceu os nobres pares pela aprovação dos Projetos de sua autoria que foram vetados pelo Executivo. 
Questão de ordem, o Vereador Danilo mostrou total apoio aos Projetos, que infelizmente foram vetados, falou 
da possibilidade de derrubar os Vetos, mas não seria viável, por se tratar de Projeto Inconstitucional, logo em 
seguida propôs fazer um requerimento em nome dos Vereadores para que o Executivo envie o Projeto de Lei 
para o Legislativo. Destacou a iniciativa da nobre Vereadora Aparecida Perpétua Ponci Peres, que em 
seguida agradeceu o apoio de todos os Vereadores. Finalizando o Presidente comunicou que vai fazer um 
requerimento em nome dos Vereadores e que será encaminhado para o Executivo solicitando o envio do 
referido Projeto de Lei. Nada mais a tratar o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrada a presente Sessão Ordinária Para constar eu,      Aparecida Perpetua Ponci Peres lavrei a 
presente Ata a qual segue assinada pelo Presidente Sr. Claudemir José Grava, Vice-Presidente Anderson 
Rodrigo Alexandre, 1ª Secretária Aparecida Perpétua Ponci Peres e  2º. Secretário João Basaglia. 
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