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ATA DA AUDIÊNCIA PUBLICA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE URANIA PARA 
DEMONSTRAÇÃO, DISCUSSÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO DE LEI N° 052/2022, QUE DISPÕE 
SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PARA 0 EXERCÍCIO DE 2023 E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS." 

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte dois, no prédio da Câmara 
Municipal de Urânia, situado â Avenida Presidente  Kennedy,  n° 1474, no plenário "Antônio Luiz Cintra", ás 
dezoito horas e trinta minutos, foi realizada a Audiência Pública objetivando a demonstração, discussão e 
avaliação do Projeto de Lei n° 052/2022 que "dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 
2023 e da outras providências", cujo chamamento popular foi publicado no jornal que circula nesta cidade, 
"Folha Regional hoje", em edição 2016 do dia vinte de setembro do ano de dois mil e vinte dois, e em  site  
oficial desta Câmara, "http://cmurania.sp.gov.br/". Estiveram presentes a Presidente da Câmara Municipal 
de Urânia a senhora Maria Ribeiro de Novares Gregio, o Contador da Câmara Municipal de Urânia o 
senhor Gean  Victor  Domingues da Cruz e o Assessor Jurídico da Câmara Municipal o senhor  Ed  Carlos 
Garcia, e o senhor Júlio  Cesar  de Oliveira Leite servidor efetivo desta casa de leis e Secretário da 
presente Audiência, conforme Lista de Presença para este fim elaborada. Devido a Pandemia do 
Coronavirus (Covid-19), foram adotadas todas as medidas preventivas de acordo com as orientações do 
ministério da saúde. Sob a presidência da senhora Maria Ribeiro de Novaes Gregio, a mesma 
cumprimentou e agradeceu a presença de todos e deu por aberta a presente Audiência. A senhora 
Presidente explicou a importância da realização de audiências públicas, pois é o momento em que a 
Administração e a população podem discutir os rumos do Município e onde melhor alocarem os recursos 
para atender uma camada maior da população. Em seguida, a Presidente convidou o Contador Gean  
Victor  Domingues da Cruz, para que o mesmo tecesse explicações quanto a propositura, podendo 
qualquer presente se manifestar durante os trabalhos e discussões referentes aos projetos apresentados. 
Com  a palavra, o senhor Gean  Victor  Domingues da Cruz, explicou detalhadamente, artigo por artigo dos 
referidos Projetos de Lei. Após o pronunciamento, o senhor Gean  Victor  Domingues da Cruz deixou franca 
a palavra para quem quisesse fazer uso, após foi passada a palavra para o Assessor Jurídico para que 
pudesse explicar melhor a legalidade dos projetos de lei, com a palavra o Advogado da casa explicou a 
todos os presentes que o projeto de lei se encontra de acordo com as normas legais, não havendo 
considerações relevantes quanto a sua estrutura. Após, deixou a palavra em aberto, não havendo 
nenhuma manifestação ou questionamento. Não havendo mais oradores e nada mais a ser tratado, a 
senhora Presidente Maria Ribeiro de Novaes Gregio agradeceu a presença de todos, encerrou a presente 
Audiência as vinte horas e dez minutos e por fim solicitou que o Secretário  "ad hoc"  da presente 
Audiência, o senhor Julio  Cesar  de Oliveira Leite que lavrasse a presente Ata, que após lida e achada 
conforme, vai assinada na forma abaixo. 
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LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E 
DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI N° 052/2022 QUE DISPÕE SOBRE A LDO - LEI DE 
DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PARA 0 EXERCÍCIO DE 2023, REALIZADA NO DIA 
21/09/2022 AS 18:30 HORAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
URANIA/SP, CONFORME DETERMINA A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LEI 
COMPLEMENTAR N° 101/2000) 

MEMBROS DA COMISSÃO E DEMAIS VEREADORES 

MEMBROS DA CÂMARA E DEMAIS PARTICIPANTES 
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