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ATA DA 12ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUÁ,     
REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, reuniu-se em Sessão Extraordinária 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 e na 1ª. Secretaria a Vereadora Aparecida 

Perpetua Ponci Peres. O Sr. Presidente solicitou a 1ª. Secretária a chamada dos Vereadores, a qual 

constatou a presença dos Vereadores: Anderson Rodrigo Alexandre, Aparecida Perpétua Ponci Peres, 

Claudemir José Grava, Danilo Herbert Alves Martins, João Basaglia, Rosangela Frassato Santesi, Silmara 

Perpétua Tom Alexandre, Valdeci Cesar Grava e Valdenir Garcia.   Havendo número legal e com a proteção 

de Deus o presidente declarou aberta a presente Sessão Extraordinária e solicitou a 1ª secretária a Leitura 

da Ordem do Dia, que constou do seguinte: 

Projeto de Lei nº 023/2019 “Autoriza o Ingresso do Município de Catiguá no Consórcio Público 
Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado de São Paulo – CINDESP, e dá outras 
providências”. Posto em discussão, o vereador Danilo Herbert Alves Martins  se opinou favoravelmente ao 
projeto e ressaltou que o referido projeto não fora enviado para a comissão de obras e serviços urbanos, e 
ele como relator não forneceu o seu parecer. Falou que o projeto é de suma importância para o Município e 
destacou a situação em que se encontra o País, as cidades e que verbas estão sendo difícil para vir, e que 
teve a oportunidade de falar com um dos diretores desse consórcio, e ele mesmo disse que é um projeto bom 
para o Município e explicou o que é o consórcio e que as verbas entram em forma de rateio sendo distribuída 
para os municípios que integram este consórcio, e que tal verbas serão distribuídas por deputados da base 
do Presidente da República. Indagou que os municípios deixam de realizar licitações, enfim sobre o seu 
ponto de vista destacou que é um bom projeto, mas frisou que o projeto veio desacompanhado de 
documentos essenciais tais como o estatuto do consórcio e que é complicado votar em cima da hora. Falou 
também com o prefeito Will de Uchôa, e que o mesmo disse que está aguardando desde 2017 o repasse do 
consórcio, e que até o presente momento não recebeu nada. Em seguida a Vereadora Aparecida Perpétua 
Ponci Peres falou como presidente da comissão de finanças e orçamento juntamente com o relator João 
Basaglia e o membro Anderson Rodrigo Alexandre, que em pesquisa realizada junto a Municípios da região, 
tais como Uchoa e Urupês, chegamos a conclusão que o Município vai dar amplos poderes a esse consórcio 
para que nem licitações sejam realizadas pelo Município e sim pelo consórcio, além disso os Municípios 
vizinhos desde o ano de 2017 estão pagando o consórcio mensalmente sem o retorno das ações previstas, 
contando que o nosso Município está passando por sérias dificuldades financeiras e teria ainda que repassar 
mensalmente R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) e que será  reajustado anualmente. Uma outra 
observação é a ratificação do consórcio que depois de aprovado, então poderia ser mudado de acordo com a 
necessidade do consórcio, sendo assim a Comissão emitiu parecer desfavorável ao projeto, sendo agora 
submetido ao plenário. Posto em votação o Projeto foi Rejeitado por 07 (sete) votos contrários e 01 (um) voto 
a favor. 
Esgotada a leitura da Ordem do Dia o Sr. Presidente concedeu a palavra livre, ninguém  querendo fazer uso 

da mesma o Sr. Presidente declarou encerrada a presente Sessão Extraordinária, agradecendo a presença 

de todos. Para constar eu,     Aparecida Perpétua Ponci Peres lavrei a Presente Ata a qual segue assinada 

pelo Presidente Claudemir José Grava, o Vice- Presidente Anderson Rodrigo Alexandre, a 1ª Secretária 

Aparecida Perpétua Ponci Peres e o 2º Secretário João Basaglia. 

 

 

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA                                  ANDERSON RODRIGO ALEXANDRE    

   Presidente da Câmara                                                            Vice - Presidente  

 

 

 

 

 APARECIDA PERPETUA PONCI PERES                             JOÃO BASAGLIA     

              1ª. Secretária                                                                 2º. Secretário 


