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ATA DA 1° SESSÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUA, REALIZADA NO 
DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2019. 

Aos quatro dias do mês de fevereiro 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 1º. Secretária o Vereadora Sra. Aparecida Perpetua Ponci 
Peres, o presidente solicitou ao 1º. Secretário a chamada dos Vereadores, e constatou a presença de: 
Andersen 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 das Atas das Sessões Anteriores as quais foram lidas e colocadas em 
votação as quais foram aprovadas por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente solicitou ao 1° Secretário a 
Leitura do Expediente do Dia que constou do seguinte: 
Requerimento nº 001/2019 de autoria dos Vereadores da Câmara Municipal Requerendo junto a 
Prefeita Municipal que preste informações a respeito da reforma da praça Santa Isabel, fornecendo os 
seguintes documentos: Copia dos empenhos realizados até o momento; Copias das notas fiscais 
emitidas pela empresa prestadora do serviço; Relatório do que foi realizado ate o momento e do 
serviço que está por fazer. 
Requerimento nº 002/2019 de autoria do Vereador Danilo Herbert Alves Martins Requerendo Junto a 
Prefeita Municipal para que oficie junto ao setor responsável, informando este Vereador quanto a 
paralisação dos serviços de recapeamento, iniciados no ano de 2018 e que ainda não se concluíram. 
Indicação nº 001/2019 de autoria do Vereador Anderson Rodrigo Alexandre solicitando junto a Prefeita 
Municipal e ao setor Competente que faça a colocação de lâmpadas na Praça João Martins Caibo. 
Indicação nº 002/2019 de autoria do Vereador Valdenir Garcia solicitando junto a Prefeita Municipal 
reparar o muro do Campo de Futebol Santa lzabel. 
Indicação nº 003/2019 de autoria da Vereadora aparecida Perpetua Ponci Peres solicitando Junto A 
Prefeita Municipal para que conceda 03 (três) dias de folga a cada 12 {doze) meses aos servidores 
para realização de exames de prevenção de câncer, sem descontos salariais mediante comprovação. 
Indicação nº 004/2019 de autoria do vereador João Basaglia solicitando junto a Prefeita Municipal que 
conceda o aumento do Vale para R$ 180,00 (cento e oitenta reais), com inclusão em 13° salaria. 
Indicação nº 005/2019 de autoria da Vereadora Rosangela Frassato Santesi solicitando junto a Prefeita 
Municipal para que seja fornecido pão com manteiga e leite com achocolatado para os munícipes que 
são levados para tratamento no Hospital do Câncer de Barretos. 
Indicação nº 006/2019 de autoria da Vereadora Rosangela Frassato Santesi solicitando junto a Prefeita 
Municipal que destine uma sala do Centro de Saúde para donnitório dos motoristas de ambulância, 
inclusive com ar-condicionado. 
Indicação nº 007/2019 de autoria do Vereador Anderson Rodrigo Alexandre solicitando junto a Prefeita 
Municipal e ao setor Competente que faça a limpeza da Praça João Martins Caibo. 
Indicação nº 008/2019 de autoria do Vereador João Basaglia solicitando junto a Prefeita Municipal que 
coloque câmeras de segurança nas entradas da cidade, praças e demais locais que se mostrarem 
necessários. 
Indicação nº 009/2019 de do Vereador Oanilo Herbert Alves Martins solicitando junto a Prefeita 
Municipal que faça a pintura de sinalização do asfalto de toda a cidade e que melhore a iluminação do 
Cristo Redentor na entrada da cidade. 
Requerimento Verbal de autoria da Vereadora Aparecida Perpetua Ponci Peres Requerendo 
explicações da Senhora Prefeita Municipal o motivo pelo qual foi cortado o pão dos funcionários 
municipais. 
Expediente do Dia deixou a palavra livre, 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 também que requerimento verbal feito pela Vereadora Aparecida Perpetua Ponci Peres seria encaminhado 
a Prefeita Municipal através de oficio 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 Complementar nº003/2019 "Dispõe sobre a criação de Adicional de Complementação 
Salarial para os cargos pertencentes ao Programa de Saúde da Família e de Monitoria na Fonna que 
especifica, e dá outras providencias" de autoria do Executivo posto em 2º discussão e 2º votação foi 
aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº 001/2019, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº 002/2019, 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 solicitando explicações sobre possível fechamento da sala dos alunos especiais, onde fez uso 
da palavra a Vereadora Aparecida Perpetua Penei Peres passando informações que tivera da delegacia de 
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ensino de Catanduva explicando que essa sala não poderia ser fechada sem a documentação necessária e 
que nada avia sido apresentado, em seguida o Vereador Danilo Herbert Alves Marins parabenizou os " 
Amigos de Pet" pelo evento realizado para com os animais de rua e também parabenizou os atletas do 
Campeonato de futebol que esta sendo realizado em seguida o Sr. Presidente solicitou ao Vice- Presidente 
para que o mesmo assumisse a Sessão Ordinária para poder fazer seu pronunciamento e disse que estava 
no seu quinto mandato como vereador e primeiro como Presidente da Câmara e tem dado seu melhor tanto 
com os moradores como buscando recursos juntos aos deputados, citou a conquista da ambulância, reforma 
do ginásio de esporte e a avenida da entrada da cidade chegando de Tabapuã disse também que quer a 
união dos vereadores pois não se consegue nada sozinho como o caso do fechamento da classe especial 
quando um grupo de vereadores foram ate a escola e conseguimos mostrar a importância dessa sala 
Especial , queremos trabalhar um prol da população e para isso precisamos trabalhar junto com a Prefeita e 
que a mesma aceite nossa ajuda e que discuta conosco os assuntos mais relevante , vou dar como exemplo 
a Reforma Praça Santa Isabel o qual esta sendo muito discutido pela população , que nada esta entendido e 
tão pouco explicado , pois qual a nossa surpresa foi publicado pelo Diário Oficial no dia 12 de janeiro pág., 
131 dois extrato de Rescisão amigável com a empresa Lara Construtora e Empreendimentos Imobiliários 
EIRELI o mesmo acontecendo com o Velório Municipal que já foi anunciada e depois o rompimento com a 
empresa contratada, funcionários nos procuram para saber sobre reajuste salarial, o não pagamento do Piso 
do Magistério, outra reclamação é sobre a merenda escolar e são só alguns problemas citados aqui e para 
que isso se resolva teremos que trabalhar juntos aqui na Câmara, como com o Executivo para o bem da 
população o Sr. Presidente retomou ao seu lugar e 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 18 de fevereiro próximo e declarou encerrada a presente 
Sessão Ordinária Para constar eu, Aparecida Perpetua Poni Peres lavrei a presente Ata a qual segue 
assinada pelo P~~ent~Claudemir José Grava, Vice-Presidente Anderson Rodrigo Alexandre, 1º 
Secretária ApareÇia ~r{etua Ppnci Peres e na 2º. Secretária João Basaglia. 
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ANDERSON RODRIGO ALEXANDRE 

Vice - Presidente 


