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ATA DE AUDIENCIA PÚBLICA- PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRIMESTRE 2019 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUÁ. 

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezenove reuniu-se em Audiência Pública na 
Câmara Municipal de Catiguá, em sua sede própria localizada à Av. Manoel Simeão 
Rodrigues, nº. 320, o Sr. Presidente Claudemir José Grava iniciou a fala agradecendo a 
participação dos presentes e enaltecendo a importância da participação dos munícipes 
para maior transparências nas Contas do Legislativo, para que possa ser ouvido pela 
população e saber das sua duvidas e seu anseios em seguida fora apresentados slides 
de visitas de vereadores a repartições publicas onde resolveram alguns problemas da 
população, foram apresentados também a prestação de contas do primeira trimestre 
relativo ao exercício de 2019 , o Presidente explicou que através de ajuda de todos os 
Vereadores e funcionários conseguiu cortar alguns gastos como cancelamento do 
contrato com o escritório de contabilidade, cancelamento do Jmnal Folha de São Paulo a 
devolução do Salario de Presidente explicando que teve que optar por um salario e ficou 
com seu salario de funcionário publico, não foi contratado nenhum funcionário , 
aditamento de contratos de prestadores de serviços sem reajustes, gerando assim a 
economia de R$ 112.469,73 (cento e doze mil quatrocentos e sessenta e três centavos) 
duvidas foram tiradas, como esse dinheiro poderia ser usado, o presidente explicou que 
esse valor ou qualquer valor a mais economizado pela Câmara Municipal seria devolvido 
para Poder Executivo pois é isso que a Lei exige, perguntaram sobre a reforma do velório 
municipal, alguns munícipes perguntaram se podia ser usado o dinheiro para tal fim, o 
Presidente respondeu que essa seria a meta da economia, mas seria um pedido que ele 
iria fazer para o Poder Executivo para que esse dinheiro fosse usado para tal finalidade, 
foi falado de se fazer dois velórios um no Cemitério SIQ Sebastião outro no Cemitério 
Santa lzabel, pois muitos achavam mais viável que fazer na reforma no atual velório 
notando a prioridade dos presentes se recaia sempre na reforma ou construção do 
velório o Sr. Presidente comunicou que juntamente com os seus Vereadores iriam 
encaminhar um Oficio para o Sr. Luciano Sanches Fernandes a realização de doação de 
um terreno de sua propriedade localizado em frente ao Cemitério São Sebastião , com a 
finalidade de construção do Velório Municipal São Sebastião, o Sr. Presidente ressaltou a 
importância da população na fiscalização dos gastos feitos pelos setores Públicos, varias 
ideias foram trocadas e perguntas respondidas entre os presentes, Vereadores e o 
Presidente dando um ótimo resultado a essa Audiência Publica e estando todos de 
acordo com as explicações e nada mais ha d ratar encerrou-se a Audiência 
Pública ressaltando que o registro dos prese es n sta udiência encontra-se em livro 
próprio. 
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