ATA DA 18° SESSÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUA, REALIZADA NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE
2018.

Aos vinte dias do mês de novembro 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 1°. Secretária o Vereador Sr. Claudemir Jose Grava, o presidente solicitou ao 1º. Secretário a chamada dos
Vereadores , e constatou a presença dos seguintes Vereadores : 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 da Ata da Sessão Anterior a qual foi pedida a dispensa pelo
Vereador Andersen Rodrigo Alexandre , 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 1° Secretário a Leitura do
Expediente do Dia que constou do seguinte .
Requerimento nº 05/2018 de autoria de todoOs os Vereadores Requerendo informações sobre a lei Municipal
2538/2017, que dispõe sobre limpeza de terrenos no município.
Esgotada a Leitura do Expediente do Dia deixou a palavra livre , ninguém querendo fazer uso da mesma o Sr. Presidente
declarou encerrado o Tempo regimental destinado ao Expediente do Dia passando a Leitura da Ordem do Dia que constou do
seguinte :
Projeto de Lei nº026 "Dispõe sobre alteração do Plano Plurianual do Município de Catiquá estabelecido para o período
de 2019/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentarias para o exercício de 2019 posto em 2° discussão e 2º votação foi
aprovado por unanimidade.
•
Projeto de Lei nº027/2018 "Estima a Receita Fixa a Despesa do Município de Catiquá para o exercício de 2019 e dá
outras providencias" posto em 1° discussão e 1° votação foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 05/2018 de autoria de todoOs os Vereadores Requerendo informações sobre a lei Municipal
2538/2017, que dispõe sobre limpeza de terrenos no município 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 , Sr.
Presidente fez uso da mesma explanando sobre o Dia da Consciência Negra em seguida 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. Dan ilo Herbert Alves Martins , Vice-Presidente João Basaglia , 1° Secretário Claudem ir Jose Grava
e na 2°. Secretária Aparecia Perpetua Ponci Peres .
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