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ATA DA 5° SESSÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUA, REALIZADA NO 
DIA 01 DE ABRIL DE 2019. 

Ao primeiro dia do mês de abril 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 1°. 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 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 
Rosangela Frassato Santesi o pedido da Vereadora foi colocado em votação e a Ata considerada aprovada 
por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente solicitou a 1° Secretária a Leitura do Expediente do Dia 
que constou do seguinte: 
Oficio Especial de autoria do Sr. Vereador Danilo Hernert Alves Martins endereçado ao Sr. Presidente 
desta casa de leis Sr. Claudemir José Grava para que o mesmo elaborasse uma resolução onde 
cederia o espaço da Câmara Municipal para que fossem realizados os velórios do municipio 
enquanto não se reforma o prédio do atual Velório Municipal. 
Projeto de Lei nº 011/2019 "Dá o nome de" ANDREIA ALMAGRO BOAVENTURA" a Creche Escola No 
Conjunto Habitacional Catiguá "F" situada na Rua João Garbim Cabrera nº 343, Bairro São Sebastião 
em catiguá, e dá outras providencias". 
Requerimento nº 012/2019 de autoria da Vereadora Aparecida Perpetua Ponci Peres Requerendo 
junto a Prefeita Municipal que preste esclarecimento a respeito do requerimento feito sobre 
informações a respeito da emenda parlamentar conseguida por esta vereadora através do Deputado 
Estadual Vaz de lima, no valor de R$ 49.000,00 ( quarenta e nove mil reais), para auxilio na aquisição 
de veiculo de pequeno porte. 
Indicação nº 024/2019 de autoria do Vereador Valdenir Garcia solicitando junto a Prefeita Municipal 
que estude a possibilidade de junto com o setor competente a construção de valetas para 
escoamento de aguas nas Ruas José Menegom com a Rua José Pereira Neto e Rua José Vaz Pereira 
Neto com a Rua José Darcie. 
Indicação nº 025/2019 de autoria da Vereadora Aparecida Perpetua Ponci Peres solicitando junto a 
Prefeita Municipal que proceda a substituição dos equipamentos do velório municipal. 
Indicação nº 026/2019 de autoria do Vereador Anderson Rodrigo Alexandre solicitando junto a 
Prefeita Municipal que providencie tampas de bueiros na Avenida Manoel Simião Rodrigues, saída 
para Tabapuã. 
Indicação nº 027/2019 de autoria da Vereadora Aparecida Perpetua Ponci Peres solicitando junto a 
Prefeita Municipal que proceda a substituição da fonoaudióloga do Centro de Saúde. 
Indicação nº 028/2019 de autoria do vereador Anderson Rodrigo Alexandre solicitando junto a Prefeita 
Municipal que providencie o escoamento de água parada na Rua Odete Boldrim esquina com Moacir 
Antônio Venturim. 
Indicação nº 029/2019 de autoria do Vereador Anderson Rodrigo Alexandre solicitando junto a Prefeita 
Municipal para que tampe buracos da Rua Antônio Federici esquina com a Avenida Manoel Simeão 
Rodrigues, 
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 que o projeto de Lei nº 04/2019 foi encaminhado para as Comissões Tecnicas 
Competentes darem o Parecer dentro do prazo legal 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 nº 011/2019 "Dá o nome de" ANDREIA ALMAGRO BOAVENTURA" a Creche Escola No 
Conjunto Habitacional Catiguá "F" situada na Rua João Garbim Cabrera nº 343, Bairro São Sebastião 
em catiguá, e dá outras providencias". Posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade 
Requerimento nº 012/2019 de autoria da Vereadora Aparecida Perpetua Ponci Peres Requerendo 
junto a Prefeita Municipal que preste esclarecimento a respeito do requerimento feito sobre 
informações a respeito da emenda parlamentar conseguida por esta vereadora através do Deputado 
Estadual Vaz de lima, no valor de R$ 49.000,00 ( quarenta e nove mil reais), para auxilio na aquisição 
de veiculo de pequeno porte. 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 , fazendo o uso da 
mesma o Vereador Danilo Herbert Alves Martins lendo um Oficio Especial endereçado ao Sr. Presidente 
Claudemir Jose Grava para que o mesmo elaborasse uma resolução onde cederia o espaço da Câmara 
Municipal para que fossem realizados os velórios do município enquanto não se reforma o prédio do atual 
Velório Municipal, o Sr. Presidente fazendo uso da palavra e respondendo ao nobre Vereador que seria 
encaminhado ao jurídico para que o mesmo desce o parecer ninguém mais 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 Gra a;--~e-Presidente Andersen Rodrigo Alexandre, 1º Secretária Aparecia Perpetua 
Ponci Peres e na 2°. Se retári\ João Basaglia. 
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ANDERSON RODRIGO ALEXANDRE 

Vice - Presidente 
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