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ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUÁ, REALIZADA NO 
DIA 07 DE OUTUBRO DE 2019. 
 
Aos sete dias do mês de outubro 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, Aparecida Perpétua 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 o Presidente sobre a proteção de Deus declarou aberta a presente Sessão 
Ordinária, e em seguida solicitou a leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi pedida a dispensa 
pela Vereadora Silmara Perpétua Tom Alexandre. O pedido da Vereadora 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 Lei nº 011/2019 do Legislativo que “Proíbe a inauguração de Obras Públicas 
Municipais Inacabadas ou que não possam ser usufruídas de imediato pela população”. 
Projeto de Lei nº 012/2019 do Legislativo que “Dispõe sobre a Revisão Geral Anual da 
remuneração dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Catiguá, no exercício de 2019 e dá 
outras providências”. 
Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2019 que “Institui o Banco de Idéias Legislativas, no 
Município de Catiguá-SP, e dá outras providências”. 
Requerimento nº 016/2019 da Vereadora Rosangela Frassato Santezi 
Indicação nº 037/2019 da Vereadora Aparecida Perpétua Ponci Peres. 
Esgotada a Leitura do Expediente do Dia o Presidente deixou a palavra livre. O Presidente 
comunicou ao autor da Indicação que a mesma será encaminhada para a Prefeita Municipal.  
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o Presidente declarou encerrado o Tempo 
regimental destinado ao Expediente do Dia passando a Leitura da Ordem do Dia: 
Projeto de Lei nº 011/2019 do Legislativo que “Proíbe a inauguração de Obras Públicas 
Municipais Inacabadas ou que não possam ser usufruídas de imediato pela população”. Posto em 
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei nº 012/2019 do Legislativo que “Dispõe sobre a Revisão Geral Anual da 
remuneração dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Catiguá, no exercício de 2019 e dá 
outras providências”. Posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2019 que “Institui o Banco de Idéias Legislativas, no 
Município de Catiguá-SP, e dá outras providências”. Posto em discussão, o Vereador Danilo 
Herbert Alves Martins solicitou pedido de vista do referido Projeto, o qual foi aprovado por 
unanimidade. 
Requerimento nº 016/2019 da Vereadora Rosangela Frassato Santezi. Posto em discussão, o 
Vereador Danilo Herbert Alves Martins perguntou se era somente o prédio da biblioteca que 
estava no requerimento, então a Vereadora Rosangela Frassato Santezi respondeu que são 
vários os setores que estão com problemas, tais como as escolas, biblioteca. A vereadora 
Aparecida Perpétua Ponci Peres pediu para acrescentar a Unidade Básica de Saúde para que 
seja efetuada a limpeza do ar condicionado, e o Vereador Danilo Herbert Alves Martins pediu para 
acrescentar o prédio do CRAS, sendo assim foi aprovado por unanimidade. 
Esgotada a Leitura da Ordem do Dia o Senhor Presidente deixou a palavra livre, dela fez uso a 
Vereadora Aparecida Perpétua Ponci Peres que agradeceu os Vereadores pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 011/2019, e em seguida indagou o Vereador Danilo Herbert Alves Martins sobre 
o pedido de vista referente ao Projeto de Decreto nº 004/2019, que em seguida solicitou 
permissão para responder e solicitou a correção do Art.4º inciso II, do referido Projeto de Decreto, 
assim a Vereadora disse que vai ser corrigido caso haja necessidade. Danilo continuou com a 
palavra livre, parabenizou o Vereador Valdenir Garcia pela realização do Torneio de Futebol 
Society e todos os organizadores do evento no qual teve a oportunidade de participar. Em seguida 
parabenizou o Vereador João Basaglia pela Emenda Parlamentar adquirida através da Deputada 
Estadual Beth Sahão no valor de R$-200.000,00 (duzentos mil reais) para o Município, o CRAS 
pela realização da Palestra Setembro Amarelo que foi realizada no dia 24 de Setembro no salão 
paroquial Santa Isabel com a psicóloga Marielly Bueno Naim, também expressou a sua indignação 
com o projeto de sua autoria que foi pouco discutido no mês de Setembro, destacou o alto índice 
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de suicídio no Município, continuando parabenizou as conselheiras tutelares que foram eleitas, 
destacou o Fest Car, evento de som automotivo que teve a participação do público local e das 
cidades vizinhas, evento este solidário onde os alimentos recebidos foram revertidos para o Fundo 
Social de Solidariedade, e distribuídos para as famílias carentes do Município, também fez 
questão de destacar a sua participação na audiência pública que foi realizada em São José do Rio 
Preto, na qual foi debatido o orçamento do Estado de São Paulo para o ano de 2020, no qual fez 
uso da palavra, solicitando recursos para o Município de Catiguá. Destacou também o excelente 
trabalho que a Câmara Municipal vem realizando e conseguindo vários recursos para o Município 
através do Governo Estadual e Federal, falou sobre seus pedidos e que espera ser atendidos, 
também agradeceu o Deputado Dirceu Dalben que o acolheu com todo carinho e mandou um 
abraço a todos os vereadores desta casa de leis. Finalizando a Vereadora Aparecida Perpétua 
Ponci Peres destacou o Setembro Amarelo e que o Setor de Saúde deveria dar mais apoio, pois 
tem um Psiquiatra atendendo, comentou sobre a palestra do CRAS e que os vereadores 
gostariam de ter recebido o convite para participar . 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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