
Câmara Municipal "José Serafhim"
Catig uá/Estado de Sào Paulo

ATA DA 180 SESSÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL OE CATIGUA, REALIZADA NO

DIA í8 DE NOVEMBRO DE 2014.

encerrada a presente Sessão Ordinária Para constar eu, Silmara Perpetua Tom Alexandre

Aos dezoiio dias do mês de novembro de doìs mil e quatorze reuniu-se em sessão ordinária a

câmara Municipal de catiguá, em sua sede prÓpria localizada à Av. Ivlanoel simeão Rodrigues, n'
320. assumindo a presidãncia o Vereador João Basaglia e na '1' Secretária a Vereadora Sra

silmara Perpetua Tom Aìexandre, o presidente sojìcitou a 1o secretária a chamada dos

vereadores, e constatou a presença de: Aparecida Perpetua Ponci Peres, Claudemir José Grava,

Fernando césar Darcie,Geraldo dos santos Figueiredo, João Basaglia, l\4arco Roberto dos santos

Fusaro, Nilva Fernandes craveiro oliveiro, silmara Perpetua Tom Alexandre e Valmìr Trovo

Havenáo número legal o Presidente e sobre a proteção de Deus declarou aberta a presente

Sessão Ordinária, sõlicitou a leitura da Ata da Sessão Anterior a qual foi lida e colocada em

voiação foi aprovada por todos. Em seguida o Sr Presidente solicitou a 1o Secretária a Leitura do

Elped ente do Dia que constou do seguinte:
projeto de Lei no0io/2014 ,,Autoriza o Poder Executivo a abrir credito adicional especial na

Lêi orçamentária do Exercício de 2014, objetivando a aquisição de ônibus escolar para o

Setor de Educação do Município, com recursos oriundos do Ministério da Educação'
tndicação n0019/2014 da vereadora Nilva Fernandes craveiro de oliveira solicitando iunto
ao PreÌeito Municipal a contratação de professores de capoeira e de dança'

=sj::eca 
a Leitura do Expediente do Dia deixou a palavra llvre, nìnguém querendo fazer uso da

-=i-. " 
Sr presidente comunicou a autora da indicação que a mesma seria encaminhada ao Sr.

=..=eÌ:c lúunicipal e declarou encerrado o Tempo regimental destinado ao Expediente do dia

::ssando a Leitura da Ordem do Dla que constou do seguinte:
Projeto de tei n 01712014 posto em 2o votação e 2o dìscussão foi aprovado por unanimldade.

Projeto de Lei no O2OI2O14 posto em dìscussão e votação foi aprovado por unanirnidade

Esgotada a Leltura da ordem do Dia o senhor Presidente delxou a palavra lìvre ninguem

ouérendo fazer uso da palavra, Sr Presidente agradeceu a presença de todos e declarou

lavrei a presente Ata a qual segue assinada pelo Presidente sr. João Basaglia, vice-Presidente

Claudemir Jose Grava, 1o Secretária Silmara Perpetua Tom Alexandre e a 2o SecretárÌa Nilva

Fernandes Craveiro de Oliveira.
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