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Câmara Municipal "José Serafhim"
catiguá/Estado de Sâo Paulo

ATA DA í90 SESSÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUA, REALIZADA NO

DIA 02 DE DEZEMBRO DE2014.

Aos dois dìas do mês de dezembro de dois mtl e quatorze Íeunru'se em Sessão Ordinária a Câmara l\4unicipal de Catlgu-a

em sua sede l\,'ìanoel Simeão Rodrigues' no 320, assumindo a presidência o Vereador -João
BasagÌta e na a sra. silmara Perpetua Tom Alex€ndre, o presidente solicitou a 10. secretária.a

chamada dos presença de: ApaÍecida Perpetua Ponci Peres, ClaudemìÍ José Grava' FeÍnando

õà"àiòaõ;e,ceraroo dos santos Figueiredo, João Basaglia, Marco Roberio dos santos Fusaro, Nitva FeÍnandes cÍaveiro

Oliveiro, SilmaÍa perpetua Tom Alexandre e Valmir Trovo. Havendo nÚmero Jegal o PÍesidente e sobre a proteção de Deus

declafou abert
peìo veíeador
aprovado poÍ
nada havia pa

acordo com o
votação pública e a descoberto por maio'ia srmples dos

vereáciores empossados, solicito a senhora 1o Secretária q pata

ao quorum feria a chamada dos vereadores constatou a clau

Grava- Femando César Darcìe ,Geraldo dos Santos Fig tos F

Femandes Craveko de OliveiÍa,Slhara Perpetua Tom Alexa nte s

qu ue entregassem o Íegistro das chapas ou o regrstro ìndividual antes do inlclo

da m chamidos deveráo decÌaÍar em viva voz e em alto e bom sorn o nome do

@ licito agora que a 10 secretaria que faça a chamada dos vereadores para ao

mesmos ocupaÍem a trìbuna para expressarem seu voto.

È;iú ; 
"ot"çáo. 

a contagem dos votos o Sr. Presìdente comunicou que foram eleitos por 6 (seis) votos a 3 (três) os

seguinte SenhoÍes vereadoíes:
PÍesidenter Sr Joáo Basaglia
Vìce - Presidente: Silmara PerpetruaTom Aìexandre
1o. SecretáÍio: Nìlva Fernandes Craveiro de OIlveiÍa
2o SecÍetária: Claudemir Jose Grava
sendo votos contrários os vereadores Aparecida PeÍpetua Ponci Peres, Fernando cesar Darcie e valmir Trovo

Esgotada a Leitura da OÍdem do Dia o Senhor Presidente deixou a palavra livre ninguém querendo fazer uso da paìavra'

SilÉrãiioáni" fét r"o da patavra agradecendo os votos íecebidos e aos que náo votaram nele também e gaÍantiu que rriã

continuar um bom kabalho com a colaboração de todos, agradeceu a presença de todos e declarou enceÍada a presente

Sessão Ordinária para constar eu, Silmafa PeÍpetua Tom Alexandre lavrei a presente Ata a qual segue assinada pelo

Presidente sí. João Basaglia, vic€-Presidente cìaudemir Jose Grava, 1o SecretáÍìa silmara Perpetua Tom Alexandre e a

20 Secretárìa Nilva Fernandes CraveiÍo de Oliveira
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