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

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e vinte e 
três 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 
estavam presentes na Reunião os seguintes Vereadores: Célio Moreira,  David  Rodrigues Meneses, José Amauri 
Pinheiro da Silva, Katia Cristina Siebra, Márcia Fatima Alves da Silva, Marcos José Vituri, Marinete Munhoz Borges 
Saracuza, Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e Mana Ribeiro de Novaes Gregio. Em seguida, a Senhora Presidente realizou 
a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 17, 1-6. Logo após, a Presidência solicitou a leitura da 
Ata da Reunião anterior e então, foi lido o Requerimento de autoria da Vereadora Marinete Munhoz Borges Saracuza 
Presidência da Casa, solicitando a dispensa da leitura da mesma. Em seguida, a Senhora Presidente colocou o 
Requerimento da Vereadora 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 17 de outubro de 2022, que após, foi aprovada e 
assinada sem restrições. Dando andamento, a Senhora Presidente solicitou à Edil Secretária para que fizesse a leitura 
da matéria que constava da pauta do Expediente e, então foram lidas as seguintes proposituras: Projeto de Lei n° 
062/2022, de autoria do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a Doar Terrenos no Cemitério Municipal de 
Urânia e dá outras providências; Projeto de Lei n° 063/2022, de autoria do Executivo, que autoriza o município de Urânia 
a promover Cessão de Uso de 01 (um) veiculo à Irmandade da Santa Casa de Urânia/SP; Projeto de Lei n° 064/2022, 
de autoria do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a Suplementar Crédito Adicional Especial e dá outras 
providências; Projeto de Lei n° 059/2022, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
Anual para o exercício de 2023— LOA; Projeto de Lei Complementar n°013/2022, de autoria do Executivo, que dispõe 
sobre a Alteração dos Níveis de Vencimentos e Salários do Quadro Geral de Pessoal e dos Agentes  Politicos  do 
Município de Urânia e a Valorização dos profissionais que exercem atividades de agente comunitário de saúde e de 
agente de combate às endemias. Após colocadas em deliberação pela Presidência e não havendo oradores, as 
proposituras foram encaminhadas às Comissões Permanentes para os devidos pareceres. Após, foi lido o 
Requerimento n° 031/2022, de autoria dos Vereadores  David  Rodrigues Meneses e Rodrigo Luiz de Oliveira Mota, 
reiterando os termos do Requerimento n° 015/2021, de lavra do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e subscrito 
pelos demais representantes do Poder Legislativo Municipal. 0 presente documento foi encaminhado ao Senhor 
Prefeito Municipal para as devidas providências. A seguir, foram lidas as seguintes Indicações: Indicação n° 061/2022, 
de autoria do Vereador Marcos José Vituri e assinada por todos os Vereadores presentes, solicitando que seja feita 
uma rampa em toda a extensão da entrada do cemitério e que sejam instaladas barras de segurança nessa rampa; 
Indicação n° 062/2022, de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e assinada por todos os Vereadores 
presentes, solicitando que seja solucionado o acúmulo de água na Rua Goiás; Indicação n° 063/2022, de autoria do 
Vereador  David  Rodrigues Meneses e assinada por todos os Vereadores presentes, solicitando que sejam tomadas 
todas as providências necessárias, junto ao setor competente da Prefeitura Municipal, para que seja realizado o 
conserto/manutenção, ou gestão para tanto, junto a ELEKTRO, dos postes de iluminação pública localizados nos 
endereços que especifica; Indicação n° 064/2022, de autoria do Vereador  David  Rodrigues Meneses e assinada por 
todos os Vereadores presentes, solicitando que sejam tomadas todas as providências necessárias, junto ao setor 
competente da Prefeitura Municipal, para que sejam realizados estudos visando a instalação de um redutor de 
velocidade na altura do n° 864, na Rua Bom Jesus; Indicação n° 065/2022, de autoria do Vereador  David  Rodrigues 

Meneses e assinada por todos os Vereadores presentes, solicitando que sejam tomadas todas as providências 
necessárias, junto ao setor competente da Prefeitura Municipal, para que sejam realizados estudos visando a instalação 
de tabelas de basquete na quadra do Colégio Comercial; Indicação n° 066/2022, de autoria do Vereador  David  
Rodrigues Meneses e assinada por todos os Vereadores presentes, solicitando que sejam tomadas todas as 
providências necessárias, junto ao setor competente da Prefeitura Municipal, para que seja realizado o 
conserto/manutenção, ou gestão para tanto, de postes de iluminação pública, localizados na Marginal Alirio Fazzio (nas 
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margens do pátio do Posto Gitti — próxima a entrada dos Móveis Fazzio). As Indicações foram encaminhadas ao Senhor 
Prefeito Municipal para as devidas providências. Por final, foram lidos os Balancetes da Receita e da Despesa, da 
Câmara Municipal de Urânia, referentes aos meses de agosto e setembro de 2022, que ficam à disposição dos Senhores 
Vereadores e de toda a população. Terminada a matéria, a Senhora Presidente Maria Ribeiro de Novaes Gregio solicitou 

Edil Secretária para que fizesse a chamada dos Senhores Vereadores para o Uso da Palavra pela ordem de inscrição, 
ao qual todos os Senhores Vereadores dispensaram a oratória. Não havendo oradores, a Senhora Presidente deu um 
recesso de quinze minutos para as Comissões Permanentes analisarem os Projetos em pauta e darem 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, e então foi lido o Requerimento, 
de autoria dos Nobres Vereadores à Presidência da Casa, solicitando para que os Projetos de Leis n° 062, 063 e 
064/2022, de autoria do Executivo, que serão discutidos e votados em primeira e única discussão e votação, o Projeto 
de Lei n°059/2022 e o Projeto de Lei Complementar n° 013/2022, ambos de autoria do Executivo, que serão discutidos 
e votados em primeira discussão e primeira votação, com pareceres favoráveis das Comissões Permanentes, fossem 
incluidos na Ordem do Dia da presente reunião, 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 incluidas as proposituras na Ordem do Dia da presente Reunião. Em seguida, foram lidos os Projetos de Leis n° 
062, 063 e 064/2022, todos de autoria do Executivo. Posteriormente, a Senhora Presidente colocou-os em discussão 
e, não havendo oradores, colocou-os em votação, sendo os mesmos aprovados por unanimidade à sanção. Após, foi 
lido o Projeto de Lei n°060/2022, de autoria do Executivo, que dispõe sobre as Alterações nas Ações do Plano Plurianual 
do Município para o período de 2022 a 2025, instituído pela Lei n° 3.550, de 21 de setembro de 2021, que já havia sido 
aprovado em primeira discussão e primeira votação na 16a Sessão Ordinária, realizada no dia 17 de outubro de 2022. 
Posteriormente, 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. Por final, foi lido o Projeto de Lei n° 059/2022 
e o Projeto de Lei Complementar n° 013/2022, ambos de autoria do Executivo. Posteriormente, 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 oradores e nem 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, Marcos José Vituri e  David  Rodrigues Meneses. Os demais Vereadores 
dispensaram a oratória. A seguir, não havendo mais oradores, a Senhora Presidente informou que a próxima Sessão 
Ordinária será no dia 5 de dezembro de 2022, segunda-feira, ás 19:00 horas. Não havendo mais oradores e nada mais 
a ser tratado na presente Reunião Ordinária, e sendo vinte horas e quarenta e oito 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 gravada e arquivada no Sistema de Computação e sendo assim, foi solicitado para que 
se lavrasse a competente Ata dos trabalhos para constar dos anais da Câmara Municipal de Urânia, que depois de lida 
e aprovada, vai assinada na forma abaixo. 
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