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ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE URANIA, DA DÉCIMA QUINTA 
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA SEIS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

- PRESENÇA DOS SENHORES VEREADORES - 

CELIO MOREIRA-  DAVID  RODRIGUES MENESES •  JOSE  AMAURI PINHEIRO DA SILVA - KATIA CRISTINA SIEBRA 
- MARCOS  JOSE  VITURI - RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA MOTA - MARCIA FATIMA ALVES DA SILVA — MARINETE 
MUNHOZ BORGES SARACUZA - MARIA RIBEIRO DE NOVAES GREGIO. 

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, as dezenove horas e trinta e 
nove minutos, na  Camara  Municipal de  Urania  - Plenário "Antônio Luiz Cintra", junto a sala de Reuniões, situado 
Avenida Presidente  Kennedy,  n° 1474, foi realizada a Décima Nona 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 Excelentissima Senhora Marcia Fatima Alves da Silva, ficou constatado que todos os 
Vereadores estavam presentes na Reunião. Em seguida, a Senhora Presidente convidou a Vereadora Marcia Fatima 
Alves da Silva para realizar a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, 05, 17-26. Logo após, a 
Senhora Presidente solicitou a leitura da Ata da Reunião anterior e então, foi lido o Requerimento do Vereador Marcos 
José Vituri 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 18a Sessão 
Ordinária, realizada no dia 16 de novembro de 2021, que após, foi aprovada e assinada sem restrições. Em seguida, a 
Senhora Presidente solicitou a Edil Secretária para que fizesse a leitura da matéria que constava da pauta do Expediente. 
Em seguida, foi lido Projeto de Lei n° 064/2021, de autoria do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar 
convênio com Clube dos 100 e da outras providências, e o Projeto de Lei n° 065/2021, de autoria do Executivo, que 
autoriza o Executivo Municipal a Doar Terreno no Cemitério Municipal de  Urania  da outras providências. Posteriormente, 
a Senhora Presidente colocou os Projetos em deliberação e, não havendo oradores, as proposituras foram encaminhadas 
as Comissões Permanentes para os devidos pareceres. Em seguida, foi lido Projeto de Lei n°066/2021, de autoria do 
Executivo, que Cria a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, concede Gratificação 
aos membros e da outras providências. Posteriormente, a Senhora Presidente colocou o Projeto em deliberação e, 
comentou sobre a propositura o Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota, que solicitou Pedido de Vista Verbal sobre o 
Projeto de Lei n°066/2021. Comentou sobre o Pedido de Vista o Vereador José Amauri Pinheiro da Silva. Posteriormente, 
não havendo mais oradores, a Senhora Presidente colocou o Pedido de Vista Verbal, em discussão e votação, sendo o 
mesmo aprovado por unanimidade, permanecendo, portanto, o Projeto de Lei 066/2021, de autoria do Executivo, nas 
Comissões Permanentes para estudos e análises. Foi lido o Projeto de Lei n° 067/2021, de autoria do Executivo, que 
autoriza o Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências. Posteriormente, a 
Senhora Presidente colocou o Projeto em deliberação e, não havendo oradores, a propositura foi encaminhada as 
ComissOes Permanentes para os devidos pareceres. Foi lido o Projeto de Lei Complementar 005/2021, de autoria do 
Executivo, que Altera a Lei Complementar n° 009/2017, revoga dispositivos da Lei Complementar n° 010/2019 e cria 10 
(dez) cargos de provimento efetivo de Auxiliar Educacional Feminino, e o Projeto de Lei Complementar 006/2021, de 
autoria do Executivo, que especifica as atribuições do Controle Interno instituído pela Lei Complementar n° 004/2015 e  
°la  outras providências. Posteriormente, a Senhora Presidente colocou os Projetos em deliberação e, não havendo 
oradores, as proposituras foram encaminhadas as Comissões Permanentes para os devidos pareceres. Em seguida, foi 
lido Projeto de Lei n°011/2021, de autoria do Legislativo, que Institui o Regime de Adiantamento para Viagens e Despesas 
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de pronto pagamento para os Servidores e Agentes  Politicos  da Câmara Municipal de Urânia e dá outras providências, o 
Projeto de Decreto Legislativo n° 002/2021, de autoria do Legislativo, que Concede o Titulo de Cidadão Honorário ao Sr. 
Marco Antônio Scarasati Vinholi e o Projeto de Resolução n° 001/2021, de autoria do Legislativo, que regulamenta o 
procedimento de avaliação especial de desempenho a ser aplicada aos servidores públicos, em estágio probatório e 
efetivos, integrantes do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Urânia - SP e dá outras providências. 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, foi lido o Requerimento n° 052/2021, de autoria do 
Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota, solicitando para que seja informado a esta Casa de Leis, a forma de contratação 
da Médica Pediatra, a carga horária de trabalho e seus vencimentos, e se existe um limite para o atendimento de 
pacientes, bem como cópia do contrato de trabalho da mesma. 0 Requerimento foi encaminhado ao Senhor Prefeito 
Municipal para as devias providências. Em seguida, foram lidas as seguintes Indicações: Indicação n° 142/2021, de 
autoria da Vereadora Katia Cristina Siebra e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando 
providências quanto a manutenção de estradas rurais e limpeza de caixas de contenção de águas pluviais e das saídas 
de água, os chamados "bigodes," para possibilitar a drenagem correta da água das chuvas; Indicação n° 143/2021, de 
autoria da Vereadora Maria Ribeiro de Novaes Gregio e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, 
solicitando que seja feito o recapeamento da Rua Pará, esquina com a Rua Ademar de Barros até a Rua Dona Leonor; 
Indicação n° 144/2021, de autoria da Vereadora Maria Ribeiro de Novaes Gregio e assinada por todos os Senhores 
Vereadores presentes, solicitando que seja realizada a construção dos canais destinados a coletar e conduzir as águas 
superficiais das vias e calçadas, popularmente conhecidos como "sarjetões", na Rua João Pessoa, esquina com a Av. 
Dos Andradas; e também no final da Rua  Teresina;  Indicação n° 145/2021, de autoria do Vereador  David  Rodrigues 
Meneses e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que seja providenciado de forma urgente 
a abertura/funcionamento do parquinho (cruzamento da Rua 21 de Novembro com a Rua Mau6); Indicação n° 146/2021, 
de autoria do Vereador  David  Rodrigues Meneses e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando 
que sejam instalados bebedouros públicos na Praça Central e nas imediações do parquinho no Jardim São Paulo, e onde 
mais a Administração julgar conveniente; Indicação n° 147/2021, de autoria do Vereador  David  Rodrigues Meneses e 
assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que seja realizado de forma urgente a poda das 
árvores existentes na calçada da Escola Municipal Pinguinho de Gente, na Rua Benedito Duarte Mendes. 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, e fez o uso da tribuna 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 6 Edil Secretária para que fizesse a leitura da Matéria que constava da pauta e, com fulcro no Artigo 189° §2°, 
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Urânia, que diz que "Se a proposição ainda não estiver incluída na Ordem 
do Dia caberá ao Presidente apenas determinar o seu arquivamento", determinou a retirada de pauta do Projeto de Lei 
n° 011/2021, de autoria do Legislativo, que Institui o Regime de Adiantamento para Viagens e Despesas de pronto 
pagamento para os Servidores e Agentes  Politicos  da Câmara Municipal de Urânia e da outras providências. Em seguida, 
foram lidos os seguintes Requerimentos: Requerimento solicitando para que os Projetos de Leis n° 064, 065 e 067/2021, 
de autoria do Executivo; o Projeto de Decreto Legislativo n° 002/2021, de autoria do Legislativo e o Projeto de Resolução 
n° 001/2021, 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 única discussão e votação; 
Requerimento solicitando para que os Projetos de Leis Complementares n° 005 e 006/2021, de autoria do Executivo, 
com pareceres favoráveis das Comissões Permanentes, fossem incluídos na Ordem do Dia da presente Reunião para 



°C:r7  MARIA RIBEIRO DE OVA GREGIO 
Presidente 
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1° ecretária 
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serem discutidos e votados em primeira discussão e primeira votação. Posteriormente, a Senhora Presidente colocou os 
Requerimentos em discussão e votação, sendo os mesmos aprovados por unanimidade e assim incluídas as proposituras 
na Ordem do Dia da presente Reunião. Em seguida, foram lidos os Projetos de Leis n°064, 065 e 067/2021, de autoria 
do Executivo, o Projeto de Decreto Legislativo n° 002/2021, de autoria do Legislativo e o Projeto de Resolução n°  
001/2021, de autoria do Legislativo, com pareceres favoráveis das Comissões Permanentes 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. Foi lido o Projeto de Lei Complementar n° 004/2021, de autoria do Executivo, que já havia sido 
aprovado em primeira discussão e primeira votação na 18a Sessão Ordinária, realizada no dia 16 de novembro de 2021. 
Logo após, a Senhora Presidente colocou-o em segunda discussão e, não havendo oradores, colocou-o em segunda 
votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade à sanção. Foi lido o Projeto de Lei Complementar n° 005 e 006/2021, 
de autoria do Executivo, com pareceres favoráveis das Comissões Permanentes e, logo após, a Senhora Presidente 
colocou-os em primeira discussão e, não havendo oradores, colocou-os em primeira votação, sendo os mesmos 
aprovados por unanimidade. 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: 
Marcos José Vituri, Katia Cristina Siebra,  David  Rodrigues Meneses e Célio Moreira. Os demais Senhores Vereadores 
dispensaram a oratória. A seguir, não havendo mais oradores, a Senhora Presidente informou que, de acordo com o 
artigo 141 do Regimento Interno, o Legislativo permanecerá em recesso do dia 15 de dezembro de 2021 a 31 de janeiro 
de 2022. portanto, a próxima Sessão Ordinária será no dia 7 de fevereiro de 2022 (segunda-feira), às 19:00 horas. Não 
havendo mais oradores e nada mais a ser tratado na presente Reunião Ordinária, e sendo vinte horas e vinte e oito 
minutos, a Senhora Presidente Maria Ribeiro de Novaes Gregio encerrou os traba 	te Reunião em nome de 
Deus, e comunicou que a oratória dos Senhores Vereadores foi gravada e e uivada no Sistema d Computação e sendo 
assim, foi solicitado para que se lavrasse a competente Ata dos trai os para constar dos ana da  Camara  Municipal 
de Urânia, que depois de lida e aprovada vai assinada na forma - .aixo. 

CtLIO-MORE 
Vice-Pre 'izslite 

;jj  E VITURI 
2° Secretário 
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