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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE URANIA, DA DÉCIMA QUINTA 
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA TRÊS DE NOVEMBRO 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 - MÁRCIA FATIMA ALVES DA SILVA - 
MARINETE MUNHOZ BORGES SARACUZA - MARIA RIBEIRO DE NOVAES GREGIO. 

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e 
dezoito minutos, na Câmara Municipal de Urânia - Plenário "Antônio Luiz Cintra", junto à sala de Reuniões, situado 
Avenida Presidente  Kennedy,  n° 1474, foi realizada a Décima Sétima 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 
todos os Vereadores estavam presentes na Reunião. Em seguida, a Senhora Presidente convidou o Vereador  David  
Rodrigues Meneses para realizar a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, 14, 25-33. Logo após, a 
Senhora Presidente solicitou a leitura da Ata da Reunião anterior e então, foi lido o Requerimento do Vereador José 
Amauri Pinheiro da Silva 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 16a  Sessão Ordinária, realizada no dia 18 de outubro de 2021, que após, foi assinada sem restrições. Em seguida, a 
Senhora Presidente solicitou à 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° 059/2021, de autoria do Executivo, 
que "autoriza o Executivo Municipal a Abrir Credito Adicional Suplementar e dá outras providências" e Projeto de Lei n° 
060/2021, de autoria do Executivo, que "autoriza o Executivo Municipal a Doar Terreno no Cemitério Municipal de 
Urânia e dá outras providências." Posteriormente, a Senhora Presidente colocou os Projetos em deliberação e, não 
havendo oradores, as proposituras foram encaminhadas ás Comissões Permanentes para os devidos pareceres. Em 
seguida, foram lidas as seguintes Indicações: Indicação n° 133/2021, de autoria do Vereador Célio Moreira e assinada 
por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando para que seja realizada a pintura no solo asfáltico indicando a 
sinalização de "PARE", na Rua Severiano Pedro Lourenço, esquina com a Rua Matias Flores; e na Rua Matias Flores, 
esquina com a Rua Enio  Soler  do Amaral, no Conjunto Habitacional Pedro Gimenez; Indicação n° 134/2021, de autoria 
da Vereadora Márcia Fatima Alves da Silva, e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando para 
que seja criada uma gratificação a ser paga aos funcionários públicos da Administração Pública Municipal Direta, 
Autárquica e Fundacional da área da Saúde de Urânia que atuem ou atuaram na linha de frente ao combate e 
enfrentamento à pandemia da Covid-19, nos termos do anteprojeto de lei que especifica. As Indicações foram 
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as devidas providências. Em seguida, foi lida a Moção de Aplausos n° 
002/2021, de autoria de todos os Senhores Vereadores a "todos os Profissionais do setor da Saúde que estão 
envolvidos no atendimento aos pacientes da Covid-19, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao 
Município de Urânia/SP". Posteriormente, a Senhora Presidente colocou a presente Moção em deliberação e 
comentaram sobre a propositura os seguintes Vereadores: José Amauri Pinheiro da Silva, Célio Moreira, Katia Cristina 
Siebra, Marcos José Vituri, Marinete Munhoz Borges Saracuza,  David  Rodrigues Meneses, Márcia Fatima Alves Da 
Silva, Rodrigo Luiz De Oliveira Mota e Maria Ribeiro De Novaes Gregio. Em seguida, a Senhora Presidente deixou 
aberta a tribuna para que, caso quisessem, alguns dos Profissionais homenageados fizessem o Uso da Palavra e, 
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comentaram sobre a Moção a Senhora Ligia Carla  Moretti,  Enfermeira Responsável Técnica da Santa Casa, a Senhora, 
Maria Elisa Vomieiro Trevisan, Enfermeira Responsável Técnica do SAMU de Urânia e Elis Cristina dos Santos 
Cantrella, Assessora Administrativa e Provedora Provisória da Santa Casa. Não havendo mais oradores, a Moção foi 
colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade, e encaminhada aos profissionais homenageados. Em seguida, 
a Senhora Presidente solicitou a todos que ficassem de pé para uma calorosa salva de palmas aos profissionais 
homenageados. 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, no qual todos 
os Vereadores dispensaram a oratória. Não havendo 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° 059 e 060/2021, de autoria do Executivo, 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°059 e 060/2021, 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. 
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, que realizou uma Indicação Verbal, solicitando ao Executivo para que seja realizada a 
adequação do acesso para pessoas com deficiência (cadeirantes) ou com mobilidades reduzidas no Cemitério 
Municipal, visto que no ultimo dia de finados, foram presenciados alguns casos de pessoas que encontraram 
dificuldades na locomoção da rua central e principal para as demais ruas laterais do interior do mesmo. Essa Indicação 
se faz necessária a fim de que seja dada a acessibilidade e igualdade para todos. 0 autor da Indicação solicitou a 
Assessoria Parlamentar para que se elaborasse o documento e que o encaminhasse ao Senhor Prefeito Municipal para 
as devidas providências. Ainda nas Explicações Pessoais, usaram a palavra os Vereadores Célio Moreira,  David  

Rodrigues Meneses, Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e Márcia Fatima Alves da Silva. Os demais Senhores Vereadores 
dispensaram a oratória. A seguir, não havendo mais oradores, a Senhora Presidente informou que, devido ao feriado do 
dia 15 de novembro, Dia da Proclamação da Republica, a próxima Sessão Ordinária será no dia 16 de novembro de 
2021 (terça-feira), ás 19:00 horas. Não havendo mais oradores e nada mais a ser tratado na presente Reunião 
Ordinária, e sendo vinte horas e cinquenta e cinco minutos, a Senhora Presidente Maria Ribeiro de Novaes Gregio 
encerrou os trabalhos da presente Reunião em nome de Deus, e comunic• • e a oratória 
foi gravada e arquivada no Sistema de Computação e sendo assim, f solicitado para que se 
Ata dos trabalhos para constar dos anais da Câmara Municipal de  Urania,  que depois de lida 
na forma abaixo. 

MARIA RIBEIRO DE VAE REGIO 	 CELIO 
Preside te 	 Vice-Presidente 
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