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

- PRESENÇA DOS VEREADORES - 

CLOVIS MAGRON FONTE -  JOSE ANTONIO  FUZETTO  JUNIOR  - MARIA RIBEIRO DE 
NOVAES GREGIO - MARINETE MUNHOZ BORGES SARACUZA - ORLANDO VIEIRA - 
RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA MOTA - TOMAZ CORONADO SANCHES - SILVANEI 
CESAR MARQUES LUIZ -  JOSE  AMAURI PINHEIRO DA SILVA. 

Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, no 
prédio da Câmara Municipal de Urânia, situado á Avenida Presidente  Kennedy,  n° 1474, 
no plenário "Antônio Luiz Cintra", na sala destinada ás reuniões, às dezenove horas e 
doze minutos, foi realizada a Primeira Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Urânia, da Décima Quarta Legislatura. Estando em horário regimental e com número 
legal de vereadores, o Senhor Presidente José Amauri Pinheiro da Silva declarou aberto 
o trabalho da presente reunião em nome de Deus. Solicito ao edil secretário Silvanei  
Cesar  Marques Luiz, para que faça a chamada dos senhores vereadores para 
confirmação de presença. Após a chamada ficou constatado de que todos os vereadores 
estavam presentes na reunião. Em seguida o Senhor Presidente convidou o vereador 
Clóvis Magron Fonte para fazer a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo 
Marcos 6, 7-13. Em seguida disse o Senhor Presidente José Amauri Pinheiro da Silva 
que autorizava a leitura da Ata da reunião anterior. Foi lido o requerimento do vereador 
Silvanei  Cesar  Marques Luiz solicitando a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior. 
0 Senhor Presidente colocou o requerimento do vereador em primeira e única discussão 
e votação, e foi o mesmo aprovado por unanimidade. Despacho. "Fica dispensada a 
leitura da Ata da reunião anterior". 0 Senhor Presidente colocou a Ata da 2a  Reunião 
Extraordinária, do dia 08 de janeiro de 2020, em primeira e única discussão e votação e 
foi a mesma aprovada por unanimidade. Despacho. "Aprovada a Ata da 2a  Reunião 
Extraordinária, do dia 08 de janeiro de 2020, da  Camara  Municipal de Urânia, da XIV 
Legislatura." Solicito ao edil secretário para que faça a leitura da matéria que consta da 
pauta do Expediente. Foi lida a mensagem do Projeto em pauta. Despacho. "Arquive-
se." Em seguida, foi lido 0 Projeto de Lei n° 012/2020, de autoria do executivo, que 
dispõe sobre autorização ao executivo municipal a doar terrenos no Cemitério Municipal 
de Urânia e dá outras providências. 0 Senhor Presidente colocou o Projeto de Lei n° 
012/2019 em deliberação. Despacho. "Aprovado ás Comissões Permanentes para os 
devidos pareceres." Em seguida foram lidos os balancetes dos meses de Novembro e 
Dezembro de 2019 e colocado a disposição dos senhores vereadores e de toda 
população. Terminada a matéria, a palavra está franca aos senhores vereadores para o 
uso da palavra pela ordem de inscrição. Todos os senhores vereadores solicitaram 
dispensa da oratória. Não havendo oradores, o Senhor Presidente deu um recesso de 
dez minutos para as Comissões Permanentes analisarem os Projetos em pauta e 
exararem os devidos pareceres. Após o recesso, reiniciando os trabalhos da presente 
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reunião na Ordem do Dia, solicito ao edil secretário para que faça a leitura da matéria 
que consta da pauta. Foi lido o requerimento solicitando que o Projeto de Lei n° 
012/2020. de autoria do Executivo, com pareceres das Comissões Permanentes fosse 
incluido na Ordem do Dia da presente Reunião para ser discutido e votado em primeira 
e (mica discussão e votação. 0 Senhor Presidente colocou o requerimento em primeira 
e (mica discussão e votação e foi o mesmo aprovado por unanimidade. Despacho. 
"Aprovado em primeira e (mica discussão e votação. Inclua-o na Ordem de Dia da 
presente reunião". Foi lido o Projeto de Lei n° 012/2020, de autoria do Executivo, com 
pareceres favoráveis das Comissões Permanentes. 0 Senhor Presidente colocou o 
Projeto de Lei 012/2020, em primeira e única discussão e votação e foi o mesmo 
aprovado por unanimidade. Despacho. "Aprovado em primeira e (mica discussão e 
votação à sanção." Não havendo mais matéria para discussão e votação na Ordem do 
Dia, passaremos a presente reunião para as Explicações Pessoais, e em Explicações 
Pessoais a palavra está franca aos senhores vereadores pela ordem de inscrição. Usou 
a palavra o vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota. Todos os demais senhores 
vereadores solicitaram dispensa da oratória. Não havendo mais oradores e nada mais a 
ser tratado na presente reunião, dou por encerrada em nome de Deus. A oratória dos 
senhores vereadores está gravada e arquivada no sistema de computação. A presente 
Reunião Ordinária encerrou-se ás dezenove horas e quarenta e quatro minutos. Solicito 
que seja lavrada a competente Ata dos trabalhos para constar dos Anais da Câmara 
Municipal de Urânia.  

JOSE  AMAMI PINHEIRO DA SILVA 
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