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ATA DA 15ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUÁ,     
REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2019. 
 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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, João Basaglia, 

Rosangela Frassato Santesi, Silmara Perpétua Tom Alexandre, Valdeci Cesar Grava e Valdenir 

Garcia. Deixando de comparecer o Vereador Danilo Herbert Alves Martins.  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 027/2019 “Revoga a Lei nº 1.617, de 09 de Setembro de 1992, e 
alterações posteriores, que instituiu o décimo quarto (14º) salário aos vencimentos do 
funcionalismo e servidores municipais, e dá outras providências”. Posto em discussão e 
votação foi rejeitado por unanimidade. 
Projeto de Lei nº 028/2019 “Estabelece as situações de emergência para fins de 
contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, e dá outras providências”. Posto em discussão foi solicitado 
pela vereadora Rosangela Frassato Santezi um pedido de vista de 15 dias, o qual posto em 
votação foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei nº 029/2019 “Fixa as atribuições dos cargos e empregos públicos, 
e das funções de confiança integrantes do quadro de pessoal do município de Catiguá e dá 
outras providências”. Posto em discussão, a comissão de Justiça e Redação apresentou 
requerimento endereçado ao presidente para que solicite informações referente ao projeto 
para o Executivo. 
Esgotada a leitura da Ordem do Dia o Sr. Presidente concedeu a palavra livre, fazendo uso da 
mesma a Vereadora Aparecida Perpétua Ponci Peres agradeceu a presença de todos e colocou a 
Câmara Municipal a disposição para qualquer esclarecimento, em seguida falou sobre o Projeto 
de Lei do 14º Salário que fora enviado pelo Executivo, que foi discutido pelos Vereadores e  
rejeitado pelos Vereadores. Também falou sobre a situação dos cargos de emergência, que vai 
ser melhor analisado  pelos Vereadores. A respeito do Projeto de Lei nº 029/2019 sobre as 
atribuições dos cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, os vereadores solicitaram 
informações através de requerimento das comissões, que será endereçado ao Executivo, pois 
analisando melhor o Projeto que dispensa os cargos de confiança e dá a liberdade a eles para não 
registrarem o ponto, enquanto outros funcionários tem que cumprir a carga completa, e fez 
questão de frisar que os Vereadores estão do lado dos funcionários. Nada mais a tratar 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. 
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