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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE URANIA, DA DÉCIMA 
QUINTA LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA SETE DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE 
E DOIS. 

- PRESENÇA DOS SENHORES VEREADORES - 

CÉLIO MOREIRA - JOSÉ AMAURI PINHEIRO DA SILVA - ICATIA 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 sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, as dezenove horas 
e trinta e seis minutos, na  Camara  Municipal de  Urania  - Plenário "Antônio Luiz Cintra", junto a sala de 
Reuniões, situado a Avenida Presidente  Kennedy,  n2  1474, foi realizada a Primeira Reunião Ordinária, 
da Decima 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 Marcia Fatima Alves da Silva, ficou constatado que o Vereador  David  Rodrigues 
Meneses não estava presente na Reunião. Em seguida, a Senhora Presidente convidou o Vereador José 
Amauri Pinheiro da Silva para realizar a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, 05, 
01-11. 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 12  Sessão Extraordinária, 
realizada no dia 27 de janeiro de 2022, que após, foi aprovada e assinada sem restrições. Em seguida, a 
Senhora Presidente solicitou a Edil Secretaria para que fizesse a leitura da matéria que constava da 
pauta do Expediente e então foram lidas as seguintes matérias: Projeto de Emenda n2  001/2022 - 
Modificativa, de autoria do Legislativo, que altera o Artigo 4° do Projeto de Lei n° 066/2021, de autoria 
do Executivo; 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, que permaneceu nas Comissões para estudos e análises; Projeto de Lei n2  001/2022, de 
autoria do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial e da 
outras providências; Projeto de Lei n2  002/2022, de autoria do Executivo, que autoriza o Executivo 
Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial e da outras providências; Projeto de Lei n2 003/2022, 
de autoria do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial e 
da outras providências; Projeto de Lei n2  004/2022, de autoria do Executivo, que autoriza o Executivo 
Municipal a abertura de Credito Adicional Especial e dá outras providencias; Projeto de Lei n° 005/2022, 

de autoria do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a Reabertura de Crédito Adicional Especial 
e da outras providências; Projeto de Lei n2  006/2022, de autoria do Executivo, que autoriza o Executivo 
Municipal a Reabertura de Crédito Adicional Especial e da outras providências; Projeto de Lei n° 
007/2022, de autoria do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a Reabertura de Crédito 
Adicional Especial e da outras providências; Projeto de Lei n2  008/2022, de autoria do Executivo, que 
autoriza o Executivo Municipal a Reabertura de Crédito Adicional Especial e da outras providências; 
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Projeto de Lei n° 009/2022, de autoria do Executivo, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a 
Delimitação da  Area  de Expansão Urbana e dá outras providências; Projeto de Lei n° 010/2022, de 
autoria do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a Suplementar Crédito Adicional Especial e dá 
outras providências; Projeto de Lei n9  011/2022, de autoria do Executivo, que autoriza o Executivo 
Municipal a Suplementar Crédito Adicional Especial e dá outras providências; Projeto de Lei n2  
012/2022, de autoria do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional 
Especial e dá outras providências; Projeto de Lei n° 013/2022, de autoria do Executivo, que autoriza o 
Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Especial e dá outras providências; Projeto de Lei n° 
014/2022, de autoria do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional 
Especial e dá outras providencias; Projeto de Lei n2  015/2022, de autoria do Executivo, que autoriza o 
Executivo Municipal a Reabertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências; Projeto de Lei 
n° 016/2022, de autoria do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a Reabertura de Crédito 
Adicional Especial e dá outras providências; Projeto de Decreto Legislativo n2  001/2022, autoria do 
Legislativo, que dispõe sobre a Aprovação do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, e dá outras providências; Projeto de Decreto Legislativo n2  002/2022, autoria do Legislativo, que 
dispõe sobre Doação de Bem Móvel a Prefeitura Municipal de UrAnia e dá 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 o Requerimento n2  001/2022, de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota, solicitando 
para que sejam prestadas informações por escrito sobre o Projeto de construção do viaduto sobre a 
linha férrea do nosso município. 0 Requerimento foi encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal para as 
devidas providências. Em seguida, foram lidas as seguintes Indicações: Indicação n° 001/2022, de 
autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e assinada por todos os Senhores Vereadores 
presentes, solicitando que seja realizada a instalação de um redutor de velocidade na Rua Bom Jesus, 
entre a Rua Espirito Santo e Alagoas, no trecho que liga o Jardim São Paulo A referida via; Indicação n° 
002/2022, de autoria do Vereador Marcos José Vituri e assinada por todos os Senhores Vereadores 
presentes, solicitando que seja feita, com urgência, a construção de um ponto de ônibus, com banco e 
cobertura, na Rua Alagoas, esquina com a Rua Ênio  Soler  do Amaral; Indicação n° 003/2022, de autoria 
de todos os Senhores Vereadores e assinada por todos os Vereadores presentes, solicitando que seja 
feita a doação de um carro A Associação Amigos dos Animais, disponibilizando algum veiculo automotor 
pertencente A Administração Municipal, ou adquirindo um em bom estado de conservação, através da 
competente licitação, para ficar A disposição dos voluntários que cuidam dos animais em situação de 
abandono; Indicação n2  004/2022, de autoria do Vereador Célio Moreira e assinada por todos os 
Senhores Vereadores presentes, solicitando que seja instalado um redutor de velocidade na Rua 
Terezina, nas proximidades do n° 3041, no Conjunto Habitacional  Heroin()  Pereira; Indicação n° 
005/2022, de autoria da Vereadora Maria Ribeiro de Novaes Gregio e assinada por todos os Senhores 
Vereadores presentes, solicitando que seja realizada a poda da rvores das famílias de baixa renda do 

município; Indicação n2  006/2022, de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e assinada por 
todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que seja realizada a limpeza do bueiro e do terreno 
que margeia a linha férrea, localizados no final da Travessa Ucheia, no Bairro Nossa Senhora de Fátima. 
As Indicações foram encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as devidas providências. 
Terminada a matéria, a Senhora Presidente Maria Ribeiro de Novaes Gregio solicitou A Edil Secretária 
para que fizesse a chamada dos Senhores Vereadores para o Uso da Palavra pela ordem de inscrição e, 
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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 Reunido na Ordem do Dia, a 
Senhora Presidente solicitou A Edil Secretária para que fizesse a leitura da Matéria que constava da 
pauta. Em seguida, foi lido o Requerimento solicitando para que os Projetos de Leis n° 066/2021; 001, 
002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 e 016/2022, de autoria do Executivo, 
a Emenda Modificativa n2  001/2022, de autoria do Legislativo e os Projetos de Decretos Legislativos n° 
001 e 002/2022, 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, por se tratarem de matérias legais e constitucionais. Posteriormente, a 
Senhora Presidente colocou o Requerimento em discussão e votação, sendo o mesmo aprovado por 
unanimidade e assim incluídas as proposituras na Ordem do Dia da presente Reunião. Em seguida, 
foram lidos os Projetos de Leis n° 066/2021; 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 
013, 014, 015 e 016/2022, de autoria do Executivo, a Emenda Modificativa n° 001/2022, de autoria do 
Legislativo e os Projetos de Decretos Legislativos n2  001 e 002/2022, de autoria do Legislativo e, logo 
após, a Senhora Presidente colocou-os em discussão e, não havendo oradores, colocou-os em votação, 
sendo os mesmos aprovados por unanimidade A 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: José Amauri Pinheiro da Silva e Marinete 
Munhoz Borges Saracuza. Os demais Senhores Vereadores dispensaram a oratória. A seguir, não 
havendo mais oradores, a Senhora Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será no dia 21 
de fevereiro de 2022 (segunda-feira), As 19:00 horas. Não havendo mais oradores e nada mais a ser 
tratado na presente Reunião Ordinária, e sendo vinte e uma horas e dezessete minutos, a Senhora 
Presidente Maria Ribeiro de Novaes Gregio encerrou os trabalhos da presente Reunião em nome de 
Deus, e comunicou que a oratória dos Senhores Vereadores foi 	da e a • . vada no Sistema de 
Computação e sendo assim, foi solicitado para que se lay se a competente Ata dos trabalhos para 

constar dos anais da  Camara  Municipal de Uránia, que ,pois de lida e aprovada v i assinada na forma 
abaixo. 
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