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ATA DA  la  REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE URANIA, DA DÉCIMA QUINTA 
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. 

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, as dezenove horas e dezoito minutos, 
na  Camara  Municipal de Urania/SP — Plenário "Antônio Luiz Cintra", junto a sala de Reuniões, situado à Avenida 
Presidente  Kennedy,  n° 1474, foi realizada a  la  Reunião Ordinária do ano de 2023. Havendo número legal de 
Vereadores e estando em horário regimental, em nome de Deus, a Senhora Presidente Katia Cristina Siebra 
declarou aberto os trabalhos da presente Reunião. Após a chamada para confirmação de presença, realizada pelo 
Edil Secretário, o Excelentíssimo Senhor  David  Rodrigues Meneses, ficou constatado que estavam presentes na 
Reunião, os seguintes Vereadores: Célio Moreira,  David  Rodrigues Meneses, José Amauri Pinheiro da Silva, 
Marcia Fatima Alves da Silva, Marcos José Vituri, Maria Ribeiro de Novaes Gregio, Marinete Munhoz Borges 
Saracuza, Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e Katia Cristina Siebra. Em seguida, a senhora Presidente convidou o 
Vereador  David  Rodrigues Meneses para realizar a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 
6, 53-56. Em seguida, a Senhora Presidente solicitou a leitura da Ata da Reunião anterior e então, foi lido o 
Requerimento do Vereador  David  Rodrigues Meneses, 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 1a Reunião Extraordinária, realizada no dia 30 de janeiro 
de 2023. Posteriormente, a Ata foi colocada em discussão e votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade 
e assinada sem restrições. Dando andamento, a Senhora Presidente solicitou ao Edil Secretário para que fizesse 
a leitura da matéria que constava na pauta e, então foram lidas as seguintes proposituras: Projeto de Lei n° 
010/2023, de 31 de janeiro de 2023, de autoria do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a Doar Terrenos 
no Cemitério Municipal de  Urania  e cla outras providências; Projeto de Lei n°011/2023, de 03 de fevereiro de 2023, 
de autoria do Executivo, que institui o Programa Municipal de Distribuição de Fraldas Geriátricas no Município de  
Urania  e da outras providências; Emenda n° 2/2023 - Modificativa, de autoria do Legislativo, que modifica o Artigo 
3° do Projeto de Resolução 1/2023, passando-o a vigorar com a redação que especifica; Projeto de Resolução n° 
1/2023, de 26/01/2023, do Legislativo, juntamente com a Emenda Modificativa n° 2/2023, também de autoria do 
Legislativo, que autoriza o Executivo a continuar a Concessão de Cestas Básicas para funcionários e servidores 
da  Camara  Municipal de  Urania,  e cla outras providências; Projeto de Resolução n° 002/2023, de 26/01/2023, de 
autoria do Legislativo, que dispõe sobre a Alteração dos níveis de vencimentos e salários do Quadro Geral de 
Pessoal e dos Agentes  Politicos  da  Camara  Municipal de  Urania  e cla outras providências. Após colocadas em 
deliberação pela Presidência e não havendo oradores, as proposituras foram encaminhadas as Comissões 
Permanentes para os devidos pareceres. Após, foi lido o Requerimento n° 004/2023, de autoria do Vereador 
Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e assinado pelos vereadores  David  Rodrigues Meneses, Katia Cristina Siebra, Maria 
Ribeiro de Novaes Gregio e Marinete Munhoz Borges Saracuza, requerendo, a titulo de informação e 
transparência, copia da Portaria de designação da Secretária Municipal de Saúde em exercício. Não havendo 
oradores, o presente Requerimento foi encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal para as devidas providências. 
Em seguida, foram lidas as seguintes Indicações: Indicação n° 1/2023, de autoria do Vereador Marcos José Vituri 
e assinada por todos os Vereadores presentes, solicitando que seja realizada manutenção nas placas de 
sinalização da vicinal "Pedro Floriano"; Indicação n° 2/2023, de autoria do Vereador Marcos José Vituri e assinada 
por todos os Vereadores presentes, solicitando que seja realizada a reforma dos banheiros do Barracão da 
Prefeitura Municipal; Indicação n° 3/2023, de autoria do Vereador Marcos José Vituri e assinada por todos os 
Vereadores presentes, solicitando que seja realizada a manuterigao CIO redutor cie velocidacie existente na Aveniva 
Barão do Rio Branco, em frente ao "Lava-jato do Marcos"; Indicação n° 4/2023, de autoria do Vereador  David  
Rodrigues Meneses e assinada por todos os Vereadores presentes, solicitando que sejam realizados serviços de 
corte de matos (poda de arvores) na Rua Joaquim Batista Duarte Mendes, nas proximidades do cruzamento com 
a Rua Antonio Pontel (Cohab Vicente Filié); Indicação n° 5/2023, de autoria da Vereadora Maria Ribeiro de Novaes 
Gregio e assinada por todos os Vereadores presentes, solicitando que seja instalada uma proteção lateral de 
alvenaria e ferro na ponte localizada no Córrego do Cervo, nas proximidades do sitio do senhor Aparecido 



c\- a  
MARIA RIBEIRO DE OVAtb GREGIO 

MARINETE MUNHOZ BORGES SARACUZA 
Vice-Presidente 

DAVI 	UES MENESES 

INA SIEBRA 
idente 

effimad,a 
CNPJ 51.842.185/0001-12 

email.:- cmurania@gmail.com  - Tel.: (17) 3634-1177 
Avenida  Presidente  Kennedy n°1.474 - Cx Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urania - SP 

Piovezani; Indicação n° 6/2023, de autoria da Vereadora Maria Ribeiro de Novaes Gregio e assinada por todos os 
Vereadores presentes, solicitando que sejam realizadas algumas melhorias na Santa Casa de Misericórdia: a 
instalação de refletores de luz voltados ás escadas da entrada e que sejam instalados ventiladores ou 
climatizadores nas salas de espera; Indicação n° 7/2023, de autoria da Vereadora Maria Ribeiro de Novaes Gregio 
e assinada por todos os Vereadores presentes, solicitando que seja realizada a pavimentação asfáltica em frente 

escola infantil  "Martha  Laiz  Ferrari  Biason"; Indicação n° 8/2023, de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira 
Mota e assinada por todos os Vereadores presentes, solicitando que seja realizada uma campanha de divulgação, 
através da fixação de placas e outros meios que se julgar necessário, dos terrenos disponíveis para instalação de 
empresas no Distrito Industrial  III.  Por final, foram lidos os Balancetes da Receita e da Despesa, da Câmara 
Municipal de Urânia, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2022, que ficam à disposição dos 
Senhores Vereadores e de toda a população. Terminada a matéria, 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 Ordinária, a Senhora Presidente solicitou ao Edil 
Secretário para que fizesse a leitura da matéria que constava na pauta, e então, foi lido o Requerimento solicitando 
para que os Projetos de Leis n° 10 e 11/2023, de autoria do Executivo, a Emenda  Modificative  n° 002/2023 e os 
Projetos de Resoluções n° 1 e 2/2023, de autoria do Legislativo, que serão discutidos e votados em primeira e  
()nice  discussão e votação, com pareceres favoráveis das Comissões Permanentes, fossem incluídos 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 
incluídas as proposituras na Ordem do Dia da presente Reunião. Em seguida, foram lidos os Projetos de Leis n° 
10 e 11/2023, de autoria do Executivo, a Emenda  Modificative  n° 002/2023, do Legislativo e os Projetos de 
Resoluções n° 1 e 2/2023, também de autoria do Legislativo. Logo após, a Senhora Presidente colocou-os em 
discussão e, não havendo oradores, colocou-os em votação, sendo os mesmos aprovados por unanimidade 
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 tribuna os Vereadores Maria 
Ribeiro de Novaes Gregio, Rodrigo Luiz de Oliveira Mota,  David  Rodrigues Meneses, Celio Moreira, Marcos José 
Vituri e por final, após solicitar para que a Vice-Presidente Marinete Munhoz Borges Saracuza assumisse os 
trabalhos, a Senhora Katia Cristina Siebra. Os demais Vereadores dispensaram a oratória. Por final, foi 
comunicado que, devido aos pontos facultativos do dia 20, 21 e 22 de fevereiro, referentes ao Carnaval e a Quarta-
feira de Cinzas, a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 23 de fevereiro, quinta-feira, às 19 horas. Não 
havendo mais oradores, nem matéria para discussão e votação, e nada mais a ser tratado na presente Reunião 
Ordinária, em nome de Deus, a Senhora Presidente Katia Cristina Siebra encerrou os trabalhos às vinte horas e 
quarenta e um minutos. Comunicou-se também que a oratória dos Senhores Vereadores foi gravada e arquivada 
e, sendo assim, foi solicitado para que se lavrasse a competente Ata dos trabalhos para constar nos anais da 
Câmara Municipal de Urânia, que depois de lida e aprovada, vai assinada na forma abaixo. 
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