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ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE URANIA, DA DÉCIMA QUINTA 
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA DEZOITO DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

- PRESENÇA DOS SENHORES VEREADORES - 

CÉLIO MOREIRA-  DAVID  RODRIGUES MENESES - JOSÉ AMAURI PINHEIRO DA SILVA- KATIA CRISTINA 
SIEBRA • MARCOS JOSÉ VITURI - RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA MOTA - MARCIA FATIMA ALVES DA SILVA - 
MARIA RIBEIRO DE NOVAES GREGIO. 

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e 
vinte e quatro minutos, na Câmara Municipal de Urânia - Plenário "Antônio Luiz Cintra", junto 6 sala de Reuniões, 
situado à Avenida Presidente  Kennedy,  n° 1474, foi realizada a Décima Sexta Reunião Ordinária, da Décima Quinta 
Legislatura. Estando em horário regimental e com número legal de Vereadores, a Senhora Presidente Maria Ribeiro de 
Novaes Gregio declarou aberto os trabalhos da presente Reunião em nome de Deus. Após a chamada para 
confirmação de presença, realizada pela Edil Secretária, a Excelentíssima Senhora Márcia Fatima Alves da Silva, ficou 
constatado que a Vereadora Marinete Munhoz Borges Saracuza não estava presente na Reunião. Em seguida, a 
Senhora Presidente convidou o Vereador Célio Moreira para realizar a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Lucas, 12, 1-7. Logo após, a Senhora Presidente solicitou a leitura da Ata da Reunião anterior e então, foi lido 
o Requerimento do Vereador  David  Rodrigues Menezes, solicitando a dispensa da leitura da mesma. A Senhora 
Presidente colocou o Requerimento do Vereador em discussão e votação e foi o mesmo aprovado por unanimidade, 
sendo assim dispensada a leitura da Ata da 15a  Sessão Ordinária, realizada no dia 06 de outubro de 2021, que após, foi 
assinada sem restrições. Em seguida, a Senhora Presidente solicitou 6 Edil Secretária para que fizesse a leitura da 
matéria que constava da pauta do Expediente. Em seguida, foram lidas as seguintes proposituras: Projeto de Lei n° 
057/2021, de autoria do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a Suplementar Crédito Adicional Especial e dá 
outras providências; Projeto de Lei n° 058/2021, de autoria do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a 
Suplementar Crédito Adicional Especial e dá outras providências; Projeto de Lei n° 009/2021, de autoria do Legislativo, 
que dispõe sobre a Criação de Memorial em Homenagem ás vitimas do novo Coronavirus no Município de Urânia. 
Posteriormente, a Senhora Presidente colocou os Projetos em deliberação e, não havendo oradores, as proposituras 
foram encaminhadas às Comissões Permanentes para os devidos pareceres. Em seguida, foram lidas as seguintes 
Indicações: Indicação n° 128/2021, de autoria do Vereador Marcos José Vituri e assinada por todos os Senhores 
Vereadores presentes, solicitando que seja feita a instalação de um redutor de velocidade na Rua Giovani Muglia, na 
altura do n° 320, na COHAB Pedro Gimenez; Indicação n° 129/2021, de autoria da Vereadora Márcia Fátima Alves da 
Silva e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que seja feito um estudo e eventual projeto 
de lei quanto a possibilidade da distribuição de absorventes intimos para as estudantes de baixa renda das escolas 
públicas do município; Indicação n° 130/2021, de autoria da Vereadora Márcia Fátima Alves da Silva e assinada por 
todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que juntos possamos realizar um evento voltado às mulheres, 
num dia de domingo,  proximo  ao dia Internacional da Mulher, na Praga Central, em que ser5o disponibilizados 

tratamentos de beleza, palestras, orientações e feiras; Indicação n° 131/2021, de autoria do Vereador Marcos José 
Vituri e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que seja feita a instalação de um poste de 
iluminação na Rua  Teresina,  na altura do n° 1372, em frente ao Centro de Lazer; Indicação n° 132/2021, de autoria do 
Vereador  David  Rodrigues Meneses e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que seja feita 
gestão junto à Companhia de Energia Elétrica que atende este município, visto que esta e o Poder Executivo Municipal 
são partes contratuais, no sentido de restabelecer os serviços de iluminação pública na Rua Esperança (primeiro 
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE URANIA  

JOSE  AMAURI PINHEIRO DA SILVA, vereador da Câmara 

Municipal de Urânia, Estado de São Paulo, vem respeitosamente â presença de Vossa 

Excelência, solicitar que seja dispensada a leitura da Ata da Reunião anterior. 

Nestes Termos 

P. Deferimento 

Câmara Municipal de Urânia, SP, 03 de novembro de 2021.  

JOSE  AM4yRI PINHEIRO DA SILVA 
\VEREADOR 
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quarteirão), cruzamento com a Avenida Presidente  Kennedy.  As Indicações foram encaminhadas ao senhor Prefeito 
Municipal para as devidas providências. Terminada a matéria, a Senhora Presidente Maria Ribeiro de Novaes Gregio 
solicitou à Edil Secretária para que fizesse a chamada dos Senhores Vereadores para o Uso da Palavra pela ordem de 
inscrição. Fez o uso da palavra o Vereador José Amauri Pinheiro da Silva. Todos os demais Vereadores dispensaram a 
oratória. Não havendo mais oradores, a Senhora Presidente deu um recesso de dez minutos para as Comissões 
Permanentes analisarem os Projetos em pauta e exararem os devidos pareceres. Após o recesso, e reiniciando os 
trabalhos da presente Reunião na Ordem do Dia, a Senhora Presidente solicitou à Edil Secretária para que fizesse a 
leitura da Matéria que constava da pauta. Foi lido o Requerimento solicitando para que os Projetos de Leis n° 057 e 
058/2021, de autoria do Executivo e o Projeto de Lei n° 009/2021, de autoria do Legislativo, com pareceres favoráveis 
das Comissões Permanentes, fossem incluídos na Ordem do Dia da presente Reunião para serem discutidos e votados 
em primeira e (mica discussão e votação. Posteriormente, a Senhora Presidente colocou o Requerimento em discussão 
e votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade e assim incluidas as proposituras na Ordem do Dia da presente 
Reunião. Em seguida, foram lidos os Projetos de Leis n° 057 e 058/2021, de autoria do Executivo e, logo após, a 
Senhora Presidente colocou-os em discussão e, não havendo oradores, colocou-os em votação, sendo os mesmos 
aprovados por unanimidade à sanção. Na sequência, foi lido o Projeto de Lei n° 054/2021, de autoria do Executivo, que 
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de  Urania  para o exercício de 2022, que já havia sido aprovado em 
primeira discussão e primeira votação, por unanimidade, na 15a  Sessão Ordinária, realizada no dia 06 de outubro de 
2021. Posteriormente, a Senhora Presidente colocou-o em segunda discussão e segunda votação, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade à sanção. Em seguida, foi lido o Projeto de Lei n° 009/2021, de autoria do Legislativo e logo 
após, a Senhora Presidente colocou-o em discussão e, não havendo oradores, colocou-o em votação, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade à sanção. Não havendo mais matérias para discussão e votação na Ordem do Dia, a 
presente Reunião foi encaminhada para as Explicações Pessoais e, pela ordem de inscrição, usaram a palavra os 
seguintes Vereadores: Katia Cristina Siebra, José Amauri Pinheiro da Silva, Célio Moreira, Marcos José Vituri,  David  
Rodrigues Meneses, Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e Marcia Cristina Siebra. A seguir, sendo vinte horas e quarenta e 
quatro minutos, a Senhora Presidente Maria Ribeiro de Novaes Gregio encerrou os trabalhos da presente Reunião. A 
competente Ata dos trabalhos foi lavrada para constar dos anais da  Camara  Municipal_d 	• . depois de lida e 

aprovada vai assinada na forma abaixo. 

C-^  
Presidente Vice-Presidente 

S  JOSE  VITURI 
2° Secretário 

ok, 
MARIA RIBEIRO DE 0VA1 GREGIO 
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