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ATA DA 4º SESSÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUA, REALIZADA NO DIA 19 DE 
MARÇO DE 2018. 
 
 
 
Aos dezenove dias do mês de março 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 Basaglia , 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 001/2018 do Legislativo de autoria do Vereador Danilo Herbert Alves Martins “Institui 
o Programa de Parcelamento Incentivado - PPI e dá outras providencias”. 
Projeto de Lei nº007/2018 “Adota “ARVORE SÍMBOLO DO MUNICIPIO” e dá outras providencias” 
Projeto de Lei nº008/2018 “Autoriza o poder Executivo de Catiguá a abrir credito adicional 
suplementar na Lei Orçamentária do exercício de 2018, com o detalhamento que especifica”. 
Projeto de Lei nº 010/2018 “Autoriza o Poder Executivo de Catiguá a firmar parceria com o Lar Joana 
D’Arc., mediante a celebração de termo de Colaboração, objetivando o desenvolvimento de atividades 
de interesse público na forma especificada nesta lei e conforme dispõe a Lei Federal 13.019 de 31 de 
julho de 2014”. 
Projeto de Lei nº 011/2018 “Autoriza o poder Executivo de Catiguá a firmar parceria com a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva- APAE, mediante a celebração de Termo de 
Colaboração objetivando o desenvolvimento de atividades de interesse público na forma especificada 
nesta lei e conforme dispões a Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014”. 
Indicação nº 010/2017 de autoria do Vereador  Valdenir Garcia solicitando junto a Prefeita Municipal a 
possibilidade de colocar ponto de ônibus coberto nos Residenciais João Franco de Azevedo e Mario 
Grava. 
Indicação nº 011/2017 de autoria da Vereadora Aparecida Perpetua Ponci Peres solicitando junto a 
Prefeita Municipal uma cobertura na entrada da UBS Hélio Reis Ramire.  
Indicação nº 012/2017 de autoria da Vereadora Rosangela Frassato Santesi solicitando junto a Prefeita 
Municipal a construção de uma lombada larga na curva da ponte São Domingos, na Rua Jose 
Zancaner.  
Indicação nº 013/2017 de autoria da Vereadora Rosangela Frassato Santesi solicitando junto a Prefeita 
Municipal a construção de uma lombada larga em frente a Prefeitura Municipal, na Rua José Zacaner.  
Indicação nº 014/2017 de autoria de todos Vereadores dessa Casa de Leis solicitando junto a Prefeita 
Municipal a possibilidade de reajuste salarial dos servidores municipais, acompanhando-se –se o 
índice de inflação. 
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 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 nº002/2018 “Dispõe sobre a extinção de cargo público e reclassificação 
do nível de referencia de cargo público do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Catiguá, e dá 
outras providencias”, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei nº 001/2018 do Legislativo de autoria do Vereador Danilo Herbert Alves Martins “Institui 
o Programa de Parcelamento Incentivado - PPI e dá outras providencias”. 
Projeto de Lei nº007/2018 “Adota “ARVORE SÍMBOLO DO MUNICIPIO” e dá outras providencias” 
posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei nº008/2018 “Autoriza o poder Executivo de Catiguá a abrir credito adicional 
suplementar na Lei Orçamentária do exercício de 2018, com o detalhamento que especifica”, posto 
em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei nº 010/2018 “Autoriza o Poder Executivo de Catiguá a firmar parceria com o Lar Joana 
D’Arc., mediante a celebração de termo de Colaboração, objetivando o desenvolvimento de atividades 
de interesse público na forma especificada nesta lei e conforme dispõe a Lei Federal 13.019 de 31 de 
julho de 2014”, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei nº 011/2018 “Autoriza o poder Executivo de Catiguá a firmar parceria com a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva- APAE, mediante a celebração de Termo de 
Colaboração objetivando o desenvolvimento de atividades de interesse público na forma especificada 
nesta lei e conforme dispões a Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014”, posto em discussão e 
votação foi aprovado por unanimidade. 
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Esgotada a Leitura da Ordem do Dia o Senhor Presidente deixou a palavra livre, ninguém querendo fazer uso 
da mesma, Sr. Presidente agradeceu a presença de todos  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.  
 

 

 

 

 

 

DANILO HERBET ALVES MARTINS                                                                                JOÃO BASAGLIA     
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 CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA                                                           APARECIDA PERPETUA PONCI PERES 
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