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CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUÁ
Câmara Municipal “José Serafhim”
Catiguá/Estado de Säo Paulo

ATA DA 1º SESSÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUA, REALIZADA NO
DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018.

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito 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 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 o Presidente sobre a proteção de Deus declarou
aberta a presente Sessão Ordinária, solicitou a leitura da Ata da Sessão Anterior a qual foi pedida a dispensa pelo
Vereador João Basagliai , o Sr. Presidente colocou o pedido do nobre Vereador em votação o qual foi aprovado por
unanimidade 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. 003/2008 do Executivo “Autoriza o Poder Executivo de Catiguá a abrir credito suplementar na lei
Orçamentária do Exercício de 2018, com o detalhamento que especifica”.
Projeto de Lei nº. 004/2008 do Executivo “Denomina de Professora MARIA DE FATIMA DA COSTA SOUZA”, a
Biblioteca Pública de Catiguá r dá outras providencias.
Requerimento nº 001/2018 de autoria do Vereador Danilo Herbert Alves Martins requerendo junto a Prefeita
Municipal que oficie o Setor de Meio Ambiente para que informe o não cumprimento da Lei nº 2538/2017.
Indicação nº 001/2017 de autoria do Vereador Danilo Herbert Alves Martins solicitando junto a Prefeita Municipal,
para que realize manutenção na parte elétrica e troca de lâmpadas no ponto de ônibus localizado no início do
Mutirão.
Indicação nº 002/2017 de autoria do Vereador Danilo Herbert Alves Martins solicitando operação tapa buracos na
Rua Joaquim Simões próximo ao Conjunto Habitacional Joaquim Agostino, e limpeza na vegetação próxima a
ponte e ao entorno do córrego próximo ao Mutirão.
Indicação nº 003/2017 de autoria da Vereadora Rosangela Frassato Santesi solicitando junto a Prefeita Municipal a
possibilidade de disponibilizar uma Equipe de Socorrista, Brigadista para dar treinamento nas escolas.
Indicação nº 004/2017 de autoria de todos os vereadores solicitando junto a Prefeita Municipal o fechamento da
folha de pagamento todo dia 25.
Indicação nº 005/2017 de autoria de todos os Vereadores solicitando junto a Prefeita Municipal que envie verbas
em apoio ao esporte em geral.
Expediente do Dia deixou a palavra livre,fez uso da palavra , ninguém querendo fazer uso da mesma o Sr. Presidente
comunicou aos autores das indicações que as mesmas seriam encaminhadas para a Sra. Prefeita Municipal e declarou
encerrado o Tempo regimental destinado ao Expediente do dia passando a Leitura da Ordem do Dia que constou do
seguinte:
Projeto de Lei nº003/2017 de autoria do Executivo posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 004/2017 de autoria do Executivo posto em discussão o Sr. Presidente pediu vista do Projeto e
posto em votação o pedido de vista foi aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrario da vereadora Aparecida
Perpetua Ponci Peres.
Requerimento nº 001/2017, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade.
Esgotada a Leitura da Ordem do Dia o Senhor Presidente deixou a palavra livre fazendo uso da mesma o Sr. João
Basaglia explicando aos munícipes que estavam assistindo a Sessão que os Vereadores estão sempre lutando pelo bem
da população, mas na medida de seu poderes como Vereador, ninguém querendo fazer uso da mesma, Sr. Presidente
agradeceu a presença de todos convidando a todos para que sempre compareçam nas Sessões da Câmara Municipal e
que a próxima Sessão seria no dia 07 de Março próximo 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.
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