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DATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
URANIA, DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA DEZESSETE DE 
AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. 

- PRESENÇA DOS VEREADORES - 

CLÓVIS MAGRON FONTE - JOSÉ  ANTONIO  FUZETTO  JUNIOR  - MARIA RIBEIRO DE 
NOVAES GREGIO - ORLANDO VIEIRA - RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA MOTA - TOMAZ 
CORONADO SANCHES - SILVANEI CESAR MARQUES LUIZ - JOSÉ AMAURI PINHEIRO 
DA SILVA. 

Aos dezessete dias do do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, no prédio da 
Câmara Municipal de Urânia, situado A Avenida Presidente  Kennedy,  n° 1474, no plenário 
"Antônio Luiz Cintra", na sala destinada As reuniões, às dezenove horas e vinte e sete 
minutos, foi realizada a Décima Segunda 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 a vereadora Marinete Munhoz Borges Saracuza 
não estava presente na reunião. Em seguida, o senhor Presidente convidou o vereador 
Tomaz  Coronado Sanchez  para fazer a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Mateus 19, 16-22. 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 Tomaz  
Coronado  Sanches, solicitando a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior. 0 Senhor 
Presidente colocou o Requerimento do vereador em primeira e ¡Mica 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 11a Reunião Ordinária, do dia 03 de 
agosto de 2020, em primeira e (Mica discussão e votação e foi a mesma aprovada por 
unanimidade. "Despacho. Aprovada a Ata da 1 1 a  Reunião Ordinária, do dia 03 de agosto de 
2020, da Câmara Municipal de Urânia, da XIV Legislatura. "Solicito ao edil secretário para 
que faça a leitura da matéria que consta da pauta do Expediente." Foram lidas as 
mensagens dos Projetos em pauta. "Despacho. Arquive-se." Em seguida, foi lido o Projeto 
de Lei n° 040/2020, de autoria do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a Abrir 
Crédito Adicional Especial e dá outras providências. Em seguida foi lido o Projeto de Lei n° 
041/2020, autoria do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a Doar Terrenos no 
Cemitério Municipal de Urânia e dá outras providências. 0 Senhor Presidente colocou os 
Projeto de Leis n° 040 e 041/2020, de autoria do Executivo, em deliberação. "Despacho. 
Aprovados As Comissões Permanentes para os devidos pareceres." 
Em seguida foi lida a Indicação n° 009/2020, de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de 
Oliveira Mota e assinada por todos os vereadores, solicitando que sejam tomadas todas as 
providências necessárias, junto ao setor competente da Prefeitura Municipal, no sentido de 
ser feita uma limpeza nas calçadas que apresentam crescimento de mato no prolongamento 
de todas as vias localizadas no Jardim Bela Vista. Foi lida a Indicação n° 010/2020, de 
autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e assinada por todos os vereadores, 
solicitando que sejam tomadas todas as providências necessárias, junto ao setor 
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competente da Prefeitura Municipal, no sentido de ser colocado placas indicando os nomes 
das ruas em seus respectivos cruzamentos, uma vez que a cidade está crescendo e existem 
várias ruas que os próprios moradores e pessoas de outras cidades não têm conhecimento 
do nome. Foi lida a Indicação n° 011/2020, de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira 
Mota e assinada por todos os vereadores, solicitando que sejam tomadas todas as 
providências necessárias, junto ao setor competente da Prefeitura Municipal, no sentido de 
ser instalado um Ponto de bnibus no Conjunto Habitacional Pedro Gimenez, uma vez que 
se faz necessário para os estudantes, trabalhadores e população em geral, evitando assim a 
espera no sol e na chuva e facilitando o deslocamento de pessoas que utilizam o serviço. 
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 mais 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 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 os Projetos de Leis n° 040 e 041/2020, de autoria do 
Executivo, com pareceres das Comissões Permanentes, fossem incluídos na Ordem do Dia 
da presente Reunião para serem discutidos e votados em primeira e única discussão e 
votação. 0 Senhor Presidente colocou o Requerimento em primeira e única discussão e 
votação e foi o mesmo aprovado por unanimidade. "Despacho. Inclua-os na Ordem de Dia 
da presente reunião". Foram lidos os Projetos de Leis n° 040 e 041/2020, de autoria do 
Executivo, com pareceres favoráveis das Comissões Permanentes. 0 Senhor Presidente 
colocou os Projetos de Leis n° 040 e 041/2020 de autoria do Executivo em primeira e única 
discussão e votação e foram os mesmos aprovados por unanimidade. "Despacho. 
Aprovados em primeira e única discussão e votação à sanção." Em seguida, foi lido Projeto 
de Lei Complementar n° 008/2020, de autoria do Executivo, com pareceres favoráveis das 
Comissões Permanentes, que já havia sido aprovado em primeira discussão e primeira 
votação, por unanimidade, na 7a  Reunião Extraordinária, realizada no dia 27 de julho de 
2020. 0 Senhor Presidente colocou o Projeto de Lei Complementar n° 008/2020, de autoria 
do Executivo, em segunda discussão e segunda votação e foi o mesmo aprovado por 
unanimidade. "Despacho. Aprovado em segunda discussão e segunda 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. Todos os 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 vinte horas e quarenta e sete minutos. Solicito que seja lavrada a 
competente Ata os trajiatios para constar dos Anais da  Camara  Municipal de Urânia. 
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