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ATA DA 4º SESSÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUA, REALIZADA NO 
DIA 18 DE MARÇO DE 2019. 

Aos dezoito dias do mês de março 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 1°. 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 Vereadora Rosangela Frassato Santesi para que faça a Leitura de um 
versículo da Bíblia e em seguida solicitou a leitura da Ata a qual foi pedida a dispensa pela Vereadora 
Silmara Perpetua Tom Alexandre, o Presidente colocou o pedido da vereadora em votação o qual foi aceito 
pelo Plenário e a Ata foi considerada aprovada . Em seguida o Senhor Presidente solicitou a 1° Secretária a 
Leitura do Expediente do Dia que constou do seguinte: 
Emenda ao Projeto de Lei nº 001/2019 de autoria do Legislativo Vereador Andersen Rodrigo Alexandre 
Modifica o artigo 1º do Projeto de Lei nº 001/2009 que "Autoriza o poder executivo Municipal a fazer 
parcerias para a instalação de comedouro e bebedouro para animais de rua no municipio de catiguá e 
dá outras providencias" 
Projeto de Le nº 001/2019 de autoria do Legislativo Vereador Andersen Rodrigo Alexandre "Autoriza o 
poder executivo Municipal a fazer parcerias para a instalação de comedouro e bebedouro para 
animais de rua no município de catiguá e dá outras providencias" 
Projeto de Lei nº 009/2019 "Autoriza o Poder Executivo de Catiguá a celebrar parceria com a 
Associação de pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva - APAE, mediante a celebração de 
Termos de Colaboração, objetivando o desenvolvimento de atividades de interesse público no 
exercicio de 2019, na forma especificada nesta lei e conforme dispõe a Lei federal 13.019 de 31 de 
julho de 2014". 
Projeto de Lei nº 010/2019 "Autoriza o Poder Executivo de Catiguá a celebrar parceria com o Lar 
Joana D' Arc, mediante a celebração de Termos de Colaboração, objetivando o desenvolvimento de 
atividades de interesse público no exercicio de 2019, na forma especificada nesta lei e conforme 
dispõe a Lei federal 13.019 de 31 de julho de 2014". 
Requerimento nº 010/2019 de autoria da Vereadora Rosangela Frassato Santezi Requerendo junto a 
Prefeita Municipal que preste informação sobre o pagamento do adicional de insalubridade concedido 
judicialmente pela Justiça do Trabalho de Catanduva, ainda com base na aprovação da Lei Municipal 
2595/2018. 
Indicação nº 022/2019 de autoria da Vereadora Aparecida Perpetua Ponci Peres solicitando junto a 
Prefeita Municipal que estude a possibilidade de colocar uma auxiliar para a professora da sala 
especial exclusiva na Escola Municipal Serafim Sanches. 
Indicação nº 023/2019 de autoria da Vereadora Rosangela Frassato Santezi solicitando junto a Prefeita 
Municipal que conceda aumento de licença-maternidade de 120 ( cento e vinte) para 180 (cento e 
oitenta) dias, bem como necessária se faz a concessão deste direito também à servidora adotante, 
alterando-se o disposto no artigo 130 da Lei 989, de 20 de novembro de 1981. 
Esgotada a Leitura do 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: 
Emenda ao Projeto de Lei nº 001/2019 de autoria do Legislativo Vereador Anderson Rodrigo Alexandre 
Modifica o artigo 1° do Projeto de Lei nº 001/2009 que "Autoriza o poder executivo Municipal a fazer 
parcerias para a instalação de comedouro e bebedouro para animais de rua no município de catiguá e 
dá <_>utras providencias" Posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Pro1eto de Le _nº 00112?1_9 de autoria do Legislativo Vereador Anderson Rodrigo Alexandre "Autoriza o 
po~er. executivo Mum~1pa~ a fazer parcerias para a instalação de comedouro e bebedouro para 
animais de rua no mumcip10 de catiguá e dá outras providencias" Posto em discussão e votação foi 
aprovado por unanimidade. 
Projet~ de Lei nº. 009/20~9 "Autoriza o Poder Executivo de Catiguâ a celebrar parceria com a 
Associação de pais e Amigo~ ~os Excepcionais de Catanduva - APAE, mediante a celebração de 
Term~s. de Colaboração, ob1et1vando o desenvolvimento de atividades de interesse público no 
~xerc1c10 de 2019, na forma especificada nesta lei e conforme dispõe a Lei federal 13.019 de 31 de 
JUlh_o de 2014. Posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. f 
Pro1eto ~e Lei nº _010/2019 "Autoriza o Poder Executivo de Catiguá a celebrar parceria com 0 Lar · 
Joana D Are, mediante a celebração de Termos de Colaboração, objetivando o desenvolvimento de 



~\!.:~ 
·~ 

CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUÁ 
Câmara Municipal "José Serafhim" 

Catiguâ/Estado de São Paulo 

2 

atividades de interesse público no exercicio de 2019, 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. 
Requerimento nº 010/2019 de autoria da Vereadora Rosangela Frassato Santezi Requerendo junto a 
Prefeita Municipal que preste informação sobre o pagamento do adicional de insalubridade concedido 
judicialmente pela Justiça do Trabalho de Catanduva, ainda com base na aprovação da Lei Municipal 
2595/2018. Posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Esgotada a Leitura da Ordem do Dia o Senhor Presidente deixou a palavra livre ninguém querendo fazer uso 
da mesma, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão 
Ordinária Para constar eu, Aparecida Perpetua Poni Peres lavrei a presente Ata a qual segue assinada 
pelo Presidente Sr. Claudemir José Grava, Vice-Presidente Andersen Rodrigo Alexandre, 1º Secretária 
Aparecia Perpetua Ponci Peres e na 2°. Secretária João Basaglia. 

ANDERSON RODRIGO ALEXANDRE 

Vice - Presidente 

APARECIDA - A PONCI PERES 


