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ATA DA 19° SESSÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUA, REALIZADA NO DIA 03 DE 

Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito reuniu-se em Sessão Ordinária a Câmara Municipal de 
Catiguá, em sua sede própria localizada á 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 1 º. Secretário a chamada dos Vereadores, e constatou a presença dos seguintes Vereadores: 
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 
Anderson 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 . 
Projeto de Lei nº 027/2018 "Estima a receita e Fixa a Despesa do Município de Catiguá para o exercício 
de 2019 e dá outras providencias''. 
Projeto de Lei nº 030/2018 "Autoriza o poder Executivo de Catiguá a abrir credito adicional suplementar 
na Lei Orçamentaria do exercício de 2018, com o detalhamento que especifica". 
Projeto de Lei nº 035/2018 " Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para a abertura de credito 
adicionais suplementares na lei orçamentaria do exercício de 2018" 
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 nº 027/2018 "Estima a receita e Fixa a Despesa do Município de Catiguá para o exercício de 
2019 e dá outras providencias" posto em 2° discussão e 2° votação foi aprovada por unanimidade 
Projeto de Lei nº 030/2018 "Autoriza o poder Executivo de Catiguá a abrir credito adicional suplementar 
na Lei Orçamentaria do exercício de 2018, com o detalhamento que especifica", posto em discussão e 
votação foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei nº 035/2018 "Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para a abertura de credito 
adicionais suplementares na lei orçamentaria do exercício de 2018", posto em discussão e votação foi 
aprovado por unanimidade. 
Em seguida o Sr. Presidente comunicou aos nobres Edis que de acordo com o art. 14° do regimento 
interno será feita a eleição para a composição da mesa diretora e será procedida em votação pública e a 
descoberto por maioria simples dos votos dos vereadores presentes, pelo menos dois terços dos 
vereadores empossados, solicito ao Sr, 1° Secretario que efetue a chamada dos Senhores vereadores 
para verificação de quórum, feita a chamada averiguou-se a presença dos seguintes senhores 
vereadores: : 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, em seguida o Sr. Presidente solicitou a aos que 
pretendiam concorrer em algum cargos que entregassem o registro da chapa ou registro individual antes do 
inicio da votação e também que os vereadores ao serem chamados deverão declarar em viva voz e em alto e 
bom som o nome do candidato a ser escolhido e o respectivos cargos, em seguida o Sr. Presidente solicitou ao 
1° Secretario para que faça a chamada dos vereadores para que os mesmo ocupassem a tribuna para 
expressarem o seu voto. 
Feita a votação e a contagem dos votos o Sr. Presidente comunicou que foram eleitos por 8 (oito) votos a 1 (um) 
os seguintes Senhores Vereadores: 

Declaramos emboçador para o biênio 2019 à 2020 a Mesa Diretora: 
Presidente: Claudemir Jose Grava 
Vice-Presidente : Anderson Rodrigo Alexandre 
1° Secretaria: Aparecida Perpetua Ponci Peres 
2° Secretario : João Basaglia 

Esgotada a Leitura da Ordem do Dia o Senhor Presidente deixou a palavra livre fazendo uso da mesma o 
Presidente Eleito Claudemir José Grava agradecendo a confiança nele depositada e garantindo que iria fazer 
seu melhor para essa Casa de Lei e para o Município, em seguida falou o atual Presidente Sr, Danilo Herbert 
Martins explanando sobre o que havia conseguido fazer no seu mandato e como presidente dessa Casa de Lei 
disse ter trabalhado com afinco para o bem da população fazendo um trabalho transparente e que sairia da 
presidência com a cabeça erguida , por ter dado seu melhor em pro do município, em seguida fez uso da palavra 
o vereador João Basaglia falando também que em seu tempo de presidência tinha devolvido dinheiro para a 
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Prefeitura e parabenizou o Presidente eleito, para finalizar a Vereadora Aparecida Perpetua Poci Peres, 
parabenizou o Presidente eleito e disse que não só o Presidente havia feito um trabalho bom nesse biênio que 
todos os vereadores também fizeram um ótimo trabalho, 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 , 1° Secretário Claudemir Jose Grava e na 2º. Secretária Aparecia 
Perpetua Panei Peres. 
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